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แหล่งท่ีมาข้อมูล(ภาษาญ่ีปุ่นเท่าน้ัน)
1. Globaldata, (การวิเคราะห์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)
2. The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), E-commerce Import and Export Market Survey

ปี 2024

กำรขำย
อีคอมเมิร์ซ

2.636 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
(อันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย)

สัดส่วนของอีคอมเมิร์ซต่อกำรค้ำปลีก
ทำงสังคมในปี 2017

ญ่ีปุ่น จีน

6.22% 20%

อีคอมเมิร์ซในญ่ีปุ่นมี
ศักยภาพในการเติบโตท่ีสูง

กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในญี่ปุ่น

ญ่ีปุ่นเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับสามของโลก มีตลาดอีคอมเมิร์ซเปิดสู่สากลเป็นอันดับหน่ึงของเอเชีย ตลาดอีคอมเมิร์ซ
มีขนาดมโหฬาร และยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ปี 2020 ยอดขายอีคอมเมิร์ซของญ่ีปุ่นสูงถึง 1.971 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ตลาดอีคอมเมิร์ซโดยรวมเติบโตเฉล่ีย 7.5% ต่อปี เป็นประเทศธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อันดับสอง
ของเอเชีย เป็นรองเพียงแค่จีน เม่ือถึงปี 2024 ยอดเครือข่ายการค้าปลีกของญ่ีปุ่นคาดการณ์ว่าจะสูงถึงเกือบ 2.635 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ1

ในปี 2017 ยอดขายตลาดอีคอมเมิร์ซมีสัดส่วน 6.22% จากยอดขายค้าปลีกท้ังหมดของประเทศญ่ีปุ่น ส่วนจีนน้ันได้ทะลุ
ถึง 20% เกาหลีใต้อยู่ท่ีประมาณ 18% สหราชอาณาจักรอยู่ท่ีประมาณ 16% สหรัฐอเมริกาประมาณ 12% 2 เม่ือเทียบกับ
ประเทศจีน เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาแล้ว อีคอมเมิร์ซของญ่ีปุ่นยังถือว่ามีศักยภาพในการเติบโตท่ีสูง 

5.1  กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในญี่ปุ่น

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200722003/20200722003-1.pdf
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ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อคนในญ่ีปุ่น

1,164 ดอลลำร์สหรัฐ

ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อคนของญ่ีปุ่นสูงมาก

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1/2. http://www.chachaba.com/news/html/peixun/mba/20180604_389964.html?timer=tc

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566272709565401&wfr=spider&for=pc
https://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/marketing.html

ญ่ีปุ่นมีลักษณะเฉพาะของประเทศอีคอมเมิร์ซท่ีเติบโตเต็มท่ี: อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายสูง และยัง
มีค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อคนท่ีสูง

ในด้านประชากร ญ่ีปุ่นมีประชากรท้ังหมด 127 ล้านคน อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 94% ในปี 2017 จ านวนผู้ใช้
อีคอมเมิร์ซสูงถึง 76.4 ล้านคน คิดเป็น 60.1% ของประชากรท้ังหมด 1

ดูจากยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อคนแล้ว ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อคนของญ่ีปุ่นอยู่ท่ี 1,164 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ซ่ึงสูงกว่ายอดซ้ือในสหรัฐอเมริกา 1,156 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นมูลค่าเกือบ 2 เท่าของจีน ภายในปี 2022 การบริโภค
ออนไลน์ต่อคนจะเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีท่ี 12.7% และการบริโภคต่อคนจะสูงถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 20222

จ านวนผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์
สูงถึง

76.4 ล้ำน

อัตราการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตสูงถึง

94%

http://www.chachaba.com/news/html/peixun/mba/20180604_389964.html?timer=tc
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566272709565401&wfr=spider&for=pc
https://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/marketing.html
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กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในญี่ปุ่น

ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของญ่ีปุ่นน้ัน Amazon เติบโตอย่างม่ันคงเป็นผลส าเร็จต้ังแต่ปี 2013 จนถึงปี 2021
Amazon ติดอันดับ 1 1 และแซงหน้าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอ่ืนๆในญ่ีปุ่น

8,264

ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018

10,797

11,907

13,829

+31%

+10%
+16%

แนวโน้มกำรเติบโตของยอดขำยบนเว็บไซต์ Amazon ในญี่ปุ่น (หน่วย: ร้อยล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) 

แหล่งท่ีมาข้อมูล
1 Source: งบการเงินประจ าปี 2019 ของ Amazon，ข้อมูลปี 2021
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5.2  กำรพัฒนำของ Amazon ในญ่ีปุ่น

https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NASDAQ_AMZN_2019.pdf
https://ir.aboutamazon.com/sec-filings/sec-filings-details/default.aspx?FilingId=15530776
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กำรจัดอันดับ
ชื่อธุรกิจ

คะแนนโดยรวม

2019 2018 2019 2018

1 3 Amazon ในญี่ปุ่น 94.4 83.5

2 11 YouTube 91.8 78.6

3 7 NISSIN 86.3 80.2

4 17 MUJI 85.3 75.0

5 1 Google 83.7 89.4

มูลค่ำแบรนด์ Amazon ติดอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาญ่ีปุ่นเท่าน้ัน)
1. https://www.bci.co.jp/netkeizai/article/5492
2. https://consult.nikkeibp.co.jp/branding/brand-japan/

ย่ิงไปกว่าน้ัน Amazon ไม่เพียงแต่มียอดขายเป็นอันดับ 1 1 แต่ยังเป็นแบรนด์ล าดับต้นๆ ในใจผู้บริโภคอีกด้วย
Nikkei BP Consulting ได้ท าการส ารวจมูลค่าแบรนด์ญ่ีปุ่นจาก 4 มิติ ได้แก่ ความเป็นมิตร ความสะดวก ความโดดเด่น
และความคิดสร้างสรรค์ ในการส ารวจคร้ังน้ี Amazon ติดอันดับแรกของ “แบรนด์ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด” ในแบรนด์ B2C
ท้ังหลาย และเป็นคร้ังท่ี 2 ในระยะเวลา 3 ปีท่ี Amazon ได้เป็นอันดับแรก 2

การจัดโปรโมช่ัน “2018 Amazon Prime Day” บนเว็บไซต์ Amazon ในญ่ีปุ่น ได้สร้างสถิติการมีจ านวนสมาชิก Prime 
ใหม่เพ่ิมมากท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงมูลค่าแบรนด์ท่ีสูงของ Amazon และความน่าดึงดูดของการเป็น
สมาชิก Prime

ความเป็นมิตร ความสะดวก ความโดดเด่น ความคดิสร้างสรรค์

อันดับท่ี 33 อันดับท่ี 4 อันดับท่ี 7 อันดับท่ี 1

การจัดอันดับแบรนด์จากหลากหลายมิติของAmazon

https://www.bci.co.jp/netkeizai/article/5492
https://consult.nikkeibp.co.jp/branding/brand-japan/
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ผู้บริโภคของญี่ปุ่น

ญ่ีปุ่นมีประชากร 124 ล้านคน (ข้อมูลเดือนมกราคม ปี 2019) เป็นประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดอันดับท่ี 11 ของ
โลก ความหนาแน่นของประชากรญ่ีปุ่นมีจ านวนสูง สูงถึง 7.5 เท่าของความหนาแน่นประชากรโดยเฉล่ียท่ัวโลก ญ่ีปุ่นยัง
เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูง โดยจ านวนประชากรอายุ 65 ปีข้ึนไปคิดเป็น 28.06% ของประชากรท้ังหมด 1

ลักษณะของสังคมญ่ีปุ่นได้ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมความเคยชินในการบริโภคเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น：
• บริษัทญ่ีปุ่นมักจะแจกโบนัสปีละสองคร้ังและช่วงเวลาหลังจากแจกโบนัสมักจะเป็นไฮซีช่ันส าหรับการอุปโภคบริโภค
• ส่วนเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะเป็นฤดูย้ายบ้านส าหรับชาวญ่ีปุ่น ท้ังน้ีเป็นเพราะการเช่าบ้านในญ่ีปุ่น
โดยท่ัวไปจะเช่าเป็นระยะเวลา 2 ปี ลูกจ้างบริษัทมักจะย้ายบ้านทุกๆ สองปี โดยจะย้ายประมาณช่วงเดือนมีนาคม
และเดือนเมษายน ขณะท่ีนักศึกษาใหม่ท่ีเพ่ิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานใหม่ท่ีเพ่ิงเข้าไปท างานในบริษัทก็
จะหาท่ีอยู่ในช่วงน้ีด้วย การย้ายบ้านหรือการหาท่ีอยู่น้ัน ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะมองหาอุปกรณ์เก็บของและ
อุปกรณ์ท าความสะอาด

• ญ่ีปุ่นยังมีช่วงไฮซีช่ันท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญ่ีปุ่นด้วย เช่น เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะเป็นช่วงไฮซีช่ัน
ส าหรับการท่องเท่ียว ช่วงเวลาสองเดือนน้ีสภาพอากาศค่อนข้างสบาย และยังเป็นช่วงเวลาของเทศกาลบงซ่ึงจัด
ข้ึนเพ่ือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ชาวญ่ีปุ่นจ านวนมากจะออกไปท่องเท่ียว ดังน้ันจึงต้องการจัดซ้ือของใช้ส าหรับฤดูร้อน
และของใช้ส าหรับการเดินทาง นอกจากน้ี ฤดูน้ียังมีพายุไต้ฝุ่นจ านวนมากเช่นกัน ท าให้อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติก็
เป็นท่ีนิยมเช่นกัน

ฤดูย้ายบ้าน(เดือนมีนาคม-เมษายน)
นักศึกษาใหม่และพนักงานใหม่หาท่ีอยู่
อาศัย ส่วนใหญ่จะนิยมเช่าท่ีอยู่เป็น
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี

ฤดูกาลท่องเท่ียว(เดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม) เทศกาลบง (เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม) เซ่นไหว้บรรพ
บุรุษ+ท่องเท่ียว (ปกติจะหยุดยาว7 วัน)

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Ministry of Internal Affairs, Sina.com.cn

เป็นประเทศท่ีมีจ านวน
ประชากรมากท่ีสุดอันดับท่ี 

11 ของโลก

124 ล้ำน

จ านวนประชากรอายุ 65 ปี
ข้ึนไปคิดเป็น

28.06%
ประเทศท่ีมีประชากรจ านวนมาก ภาวะสังคมสูงอายุข้ันสูง

5.3  ผู้บริโภคของญี่ปุ่น

http://news.sina.com.cn/o/2019-07-12/doc-ihytcitm1546074.shtml
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ผู้ใช้อีคอมเมิร์ซชาวญ่ีปุ่นมีก าลังซ้ือสูงมาก ให้ความส าคัญกับคุณภาพและความคุ้มค่าของสินค้า ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่นมี
อัตราการซ้ือซ ้าจากร้านเดียวกันสูง อัตราการคอมเม้นท์ต ่า มักนิยมช้อปป้ิงออนไลน์หลังเลิกงาน ในเม่ือสังคมญ่ีปุ่นมี
ลักษณะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีสัดส่วนจากผู้ใช้อีคอมเมิร์ซท้ังหมดสูงด้วย ซ่ึงพวกเขาจะพ่ึงพาภาษาญ่ีปุ่น
เป็นหลัก

ส าหรับสินค้าแต่ละหมวดหมู่ ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่นก็มีพฤติกรรมความเคยชินในการบริโภคท่ีมีเอกลักษณ์ของตน

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
นิยมการออกแบบท่ีเรียบง่าย
ต้องการคู่มือภาษาญ่ีปุ่น

เครื่องใช้ไฟฟ้ำขนำดเล็กใน
ห้องครัว

ออกแบบเรียบง่าย

ของตกแต่งบ้ำนและของใช้
ประจ ำวัน

ชอบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและสะดวกในการใช้งาน
ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บ
ส่ิงของและการใช้งานจริง

เครื่องแต่งกำย
แต่งตัวตามกาลเทศะ

ค่อนข้างเรียบง่าย ประดับ
ตกแต่งปริมาณมาก

ผลิตภัณฑ์ด้ำนกีฬำ
ช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงไฮซีช่ัน

อำหำร
รสชาติไม่จัดจ้าน

ภาชนะออกแบบอย่าง
ประณีต
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ยกตัวอย่างเช่น:

1. ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส:์ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ สายชาร์จหรือแป้นพิมพ์ เป็นต้น ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่นมักจะนิยมประเภทท่ี
ออกแบบเรียบง่าย สีด าหรือสีขาวจะดีท่ีสุด นอกจากน้ียังต้องมีคู่มือการใช้ภาษาญ่ีปุ่น เพ่ือท่ีจะลดอัตราการส่งคืนสินค้า
และความกดดันต่อบริการลูกค้า

2. เครื่องใช้ไฟฟ้ำขนำดเล็กในห้องครัว: เม่ือเทียบกับบ้านท่ีอยู่อาศัยท่ีสหรัฐอเมริกาแล้ว ท่ีอยู่อาศัยในญ่ีปุ่นจะมีความ
ต้องการอัตราการใช้พ้ืนท่ีสูงกว่า ดังน้ันผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบในขนาดเล็กๆ และเรียบง่ายน้ันจะได้รับความนิยมมากกว่า

3. ของตกแต่งบ้ำนและของใชป้ระจ ำวัน: ผู้บริโภคญ่ีปุ่นมักนิยมผลิตภัณฑ์สีเดียว อย่างสีด า สีขาว สีเทา สีกากีหรือสี
ขาวครีมเป็นต้น ชาวญ่ีปุ่นมีจังหวะการใช้ชีวิตท่ีรวดเร็วมาก ดังน้ันสินค้าท่ีสามารถช่วยผู้บริโภคประหยัดเวลา เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและสะดวกท่ีจะใช้งานน้ันจะได้รับความนิยมง่าย พ้ืนท่ีอยู่อาศัยต่อคนของคนญ่ีปุ่นมีขนาดเล็ก และส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่คนเดียว คนญ่ีปุ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บส่ิงของ ชอบของใช้ในบ้านขนาดเล็กๆ ท่ีสะดวกในการใช้
งาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เก็บง่าย และท าให้รู้สึกมีความสุขกับชีวิต

4. เครื่องแต่งกำย: มักนิยมสีเดียว การออกแบบท่ีเรียบง่าย และชอบเลือกเคร่ืองประดับท่ีมีเอกลักษณ์เข้ากับชุดท่ีใส่ 
แต่งตัวตามกาลเทศะ จะเลือกใส่ชุดและรองเท้า กระเป๋าท่ีแตกต่างกันไปตามกาลเทศะ เช่น ใส่ชุดธุรกิจไปท างาน ใส่ชุด
ล าลองในเวลาปกติ ใส่แบบฟอร์มในวันเทศกาลหรือวันส าคัญอ่ืนๆ ดังน้ันทางด้านเคร่ืองแต่งกายจึงมีความต้องการมาก 
พฤติกรรมความเคยชินในการบริโภคค่อนข้างระมัดระวัง อัตราการส่งคืนสินค้าประเภทแฟช่ันต ่ากว่าอัตราเฉล่ียท่ัวโลก 
ญ่ีปุ่นมีการแบ่งฤดูกาลท่ีชัดเจน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดเตรียมสินค้าตามฤดูกาล

5. ผลิตภัณฑ์ด้ำนกีฬำ: ยอดขายผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาของญ่ีปุ่นจะเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิ ช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงไฮ
ซีช่ัน

6. อำหำร: ชอบรสชาติไม่จัด uber eats ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และให้ความส าคัญกับภาชนะการใส่อาหาร
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1. Statista เว็บไซต์วิจัยและเก็บสถิติช้ันน า

อิเล็กทรอนิกส์และส่ือมวลชน
แฟช่ัน
อาหาร เคร่ืองส าอาง
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ของเล่น ของสนใจและ DIY
ยอดขายเฉล่ียของผู้ใช้ (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ดัชนี (อาหาร เคร่ืองส าอาง)

5.4  กำรจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ในญี่ปุ่นและกำรประมำณกำรตลำดของ Amazon
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สื่อมวลชนและ
กำรบันเทิง

ธุรกิจด้ำนบุคคล
กำรแพทย์และ

สุขภำพ ธุรกิจบริกำร

บริกำรด้ำน IT ธุรกิจกำรผลิตธุรกิจขนส่ง
ธุรกิจอำหำรและ

เครื่องดื่ม

กำรค้ำปลีกและ
กำรค้ำส่ง

อุตสำหกรรม
สำรสนเทศ

อสังหำริมทรัพย์กำรศึกษำ

5.5 ธุรกิจชั้นน ำของญี่ปุ่นจ ำนวนมำกได้ด ำเนินกำรจัดซื้อกับธุรกิจบน  Amazon

1.บล็อกธรุกจิของ Amazon

ธุรกิจช้ันน าในอุตสาหกรรมย่อยจ านวนมาก จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การขนส่ง ส่ือมวลชน อาหารเคร่ืองด่ืม การผลิต 
การศึกษา และการค้าปลีก ได้กลายเป็นลูกค้าของธุรกิจบน Amazon เว็บไซต์ญ่ีปุ่นท่ีผ่านเกณฑ์ ไม่เพียงเป็นท่ีช่ืนชอบของ
ผู้บริโภคในญ่ีปุ่นเท่าน้ัน แต่ยังมีความเป็นไปได้ท่ีจะร่วมมือกับลูกค้าของธุรกิจในญ่ีปุ่นได้อีกเป็นจ านวนมาก
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บทสรุปของญีปุ่่น

1. ตลาดอีคอมเมิร์ซได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ และยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว
2. ผู้ใช้อีคอมเมิร์ซมีจ านวนมาก การมีลักษณะสังคมผู้สูงอายุท าให้ประชากรสูงอายุ

มีสัดส่วนจากประชากรท้ังหมดค่อนข้างสูง

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในญี่ปุ่น

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

ขีดจ ำกัดกำรจ ำแนกประเภท สินค้ำ และกำรเผยแพร่: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

5.6  นโยบำยสินค้ำของ Amazon ในญ่ีปุ่น

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/external/G200164330?language=en_JP
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/external/G200301050?language=en_JP
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ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2022 เว็บไซต์ Amazon ในญ่ีปุ่นออกของก านัลจ ากัดระยะเวลาการสนับสนุนการเข้าเป็น

ผู้ขายรายใหม่ สิทธิประโยชน์ส่ีประการ ครอบคลุมถึงการคืนยอดขาย การลด+การยกเว้นค่าจัดส่ง การลด

ค่าธรรมเนียม และการชดเชยสิทธิประโยชน์ ในระดับท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือแบ่งเบาภาระของท่าน ลดต้นทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพ เปิดยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของญ่ีปุ่นสู่สากล！

จุดเด่นนโยบำยกำรสนับสนุนกำรเข้ำเป็นผู้ขำยรำยใหม่

กำรสนับสนุนประกำรที่หนึ่ง

กำรคืนยอดขำย

• การลงทะเบียนแบรนด์

สินค้า ผู้ขายได้รับเงิน

คืน 5% จากยอดขายแบ

รนด์สินค้าในปีแรก 

สูงสุดถึง 5 หม่ืน

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

• การเลือกสรรท่ีเข้า

เง่ือนไขการจัดส่ง FBA

ได้รับเงินคืนจาก

ยอดขาย 5%

กำรสนับสนุนประกำรที่สอง

กำรลดค่ำธรรมเนียม

• ลดค่าธรรมเนียมการขาย

มาตรฐานบางกลุ่มสินค้า

สูงสุด 5%

• อัตราค่าใช้จ่ายกระตุ้น

ยอดขายหลายกลุ่มสินค้า

กลายเป็นอัตราค่าใช้จ่าย

มาตรฐาน

กำรสนับสนุนประกำรที่สำม

กำรลด+กำรยกเว้นค่ำ

จัดส่ง

• ค่าจัดส่งของสินค้าหน่ึง

ช้ินลดสูงสุด 63 เยน/ช้ิน

• สินค้าท่ีเข้าเง่ือนไขได้รับ

ยกเว้นค่าจัดส่ง FBA ค่า

เก็บรักษาสินค้า ค่าลบ

การจัดเก็บ และค่า

จัดการการคืนสินค้า

กำรสนับสนุนประกำรที่ส่ี

กำรชดเชยสิทธปิระโยชน์

• มอบสิทธิประโยชน์

ค่าใช้จ่าย Amazon 

สูงสุด 750 ดอลลาร์

สหรัฐฯ

* หลังจากชุดของก านัลสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีผลในวันท่ี 1 มกราคม 2022 ให้ลงรายการผู้ขายมืออาชีพ (Professional Sellers) ASIN ให้
ซ้ือคร้ังแรกได้
* เง่ือนไขท่ีบังคบัใช้ของนโยบายสนับสนุนแต่ละข้อ ให้ยึดคิวอาร์โค้ด/ลิงค์ท่ีมุมขวาล่างเป็นเกณฑ์

ข้อได้เปรียบของเว็บไซต์ในญี่ปุ่น

• ตลำดขนำดใหญ่: ญ่ีปุ่นเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซเปิดสู่สากลอันดับสามของโลก 

และใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย

• มีควำมยืดหยุ่น: การจัดส่งท่ีใกล้ท่ีสุดในแรกระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น

+FBA เลกสุดท้ายใช้เวลาเพียง 10 วัน

• มีกิจกรรมมำกมำย: เฉพาะในญ่ีปุ่นมีกิจกรรมกระตุ้นยอดขายตลอดปี

20+ คร้ัง รวดเร็วย่ิงกว่าในก้าวแรก

ประโยชน์ของนโยบำยกำรตลำดในญี่ปุ่น
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคบัใช้อย่างเป็นทางการ สภาพแวดล้อมทางการ

ค้าภายในภูมิภาคดีข้ึน จะเพ่ิมพ้ืนท่ีส าหรับการพัฒนาให้ผู้ขายมากข้ึน และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนามากข้ึน ไทยและญ่ีปุ่นเป็นสมาชิกของ RCEP การเปิด

ตลาดของท้ังสองฝ่ายได้พัฒนาไปอีกระดับ ธุรกิจจะได้ประโยชน์ต้ังแต่การลดภาษีศลุกากรของญ่ีปุ่น การค้าระหว่างสองฝ่ายจะสะดวกสบายย่ิงข้ึน

5.7  กำรสนับสนนุผู้ขำยรำยใหม่บนเว็บไซต์ในญี่ปุ่น

5.7.1 กำรออกนโยบำยสนับสนุนกำรเข้ำเป็นผู้ขำยรำยใหม่อย่ำงยิ่งใหญ่ในปี 2022
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ช่วยผู้ขายให้ผ่านเกณฑ์ด าเนินธุรกิจ เร่ิมต้นธุรกิจได้เป็นผลส าเร็จ

5.7.2 สรุปกำรสนับสนุนผู้ขำยรำยใหม่บนเว็บไซต์ในญี่ปุ่น ช่วยให้คุณเปิดออเดอร์หำ
รำยได้ในญี่ปุ่นได้อย่ำงรวดเร็ว！

กำรสนับสนุนกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ

• ร้านแฟล็กชิปสโตร์ โฆษณาแบรนด์

สินค้า โปรเจกต์ซีโร่ Transparency

VINE และ ABA

บริกำร Listing

• การแปลภาษาฟรี-แปลภาษาไทยและ

อังกฤษเป็นภาษาญ่ีปุ่น

• การเทียบเคียงการปรับหน้า

• การบริการพิเศษหน้าหน่ึงต่อหน่ึง

กำรสนับสนุนโฆษณำ

• การอัดโฆษณาการส่ังท าสินค้า

คู่มือเลือกสรรสินค้ำแบบมีค่ำใช้จ่ำย

• กลยุทธ์เลือกสรรสินค้าแบบญ่ีปุ่น

• เคร่ืองมือเลือกสรรสินค้าหมวด

สินค้าส่ังท าท้ังหมด

กำรสนับสนุนเฉพำะกลุ่มสินค้ำอุปโภค

บริโภคและกลุ่มแฟชั่น

• สิทธิประโยชน์ค่าธรรมเนียม 

รายการพิเศษประจ าเดือนและ การ

กระตุ้นยอดขายแฟช่ันรายสัปดาห์

บริกำรภำษำญี่ปุ่นส ำหรับลูกค้ำแบบ

มีค่ำใช้จ่ำย

• การให้ทดลองใช้ฟรีก่อน 90 วัน

（ผู้ขายท่ีส่งสินค้าเอง）

กิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี

• กิจกรรมท่ีก าหนดสูงถึง 10 คร้ัง

ตลอดปี

• กิจกรรมการเรียนรู้ใหญ่ 5 กิจกรรม

กำรชดเชยค่ำจัดส่ง FBA 

• การลดค่าขนส่งสินค้าหน่ึงช้ิน

สูงสุด 63 เยน

• การชดเชยการจัดส่งเข้าโกดัง 100

ดอลลาร์สหรัฐฯ การชดเชยโฆษณา

200 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

3/1ใหม่ล่ำสุด：กำรลดค่ำธรรมเนียม

กำรขำย！

การลดค่าธรรมเนียมสินค้าบางกลุ่ม 5% 

เส้ือผ้า รองเท้า การยกเว้นค่าจัดการการ

คืนสินค้า
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5.7.3 ของก ำนัลแรกเข้ำส ำหรับผู้ขำยรำยใหม่

ภายในของก านัลแรกเข้าส าหรับผู้ขายรายใหม่ (New Seller Incentives) Amazon อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผ่านมา

เป็นฐาน มอบชุดค าแนะน าการด าเนินงานแบบมีค่าใช้จ่ายในระยะเร่ิมต้นให้ (ส่วนใหญ่ ได้แก่ การลงทะเบียนแบรนด์สินค้า 

การเข้าร่วมการจัดส่ง การใช้การสนับสนุนสินค้า การใช้คูปองสิทธิประโยชน์ เป็นต้น) ในขณะเดียวกันยังมอบชุดสิทธิ

ประโยชน์อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานเหล่าน้ีอีกด้วย เพ่ือลดความเส่ียงและต้นทุนท่ีใช้ด าเนินงานเหล่าน้ีให้แก่

ผู้ขาย ช่วยให้ผู้ขายมียอดขายท่ีเติบโตได้อย่างรวดเร็วเป็นผลส าเร็จ

ของก านัลแรกเข้าส าหรับผู้ขายรายใหม่เผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ในญี่ปุ่น เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2022

ผู้ขายรายใหม่ท่ีเข้าเง่ือนไขสองข้อดังต่อไปน้ีจะเข้ำร่วมโครงการของก านัลแรกเข้าส าหรับผู้ขายรายใหม่โดยอัตโนมัต:ิ

• ผู้ขำยมืออำชีพ: ผู้ขายต้องลงทะเบียนเป็นผู้ขายมืออาชีพ (Professional Sellers)

• เร่ิมขำยในปี 2022: ผู้ขายต้องลงรายการ ASIN ให้ซ้ือคร้ังแรกได้วันท่ี 1 มกราคม 2022 หรือหลังจากน้ัน
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เงินคืนยอดขำยสูงสุดถึง 5
หมื่น

ดอลลำร์สหรัฐฯ

ออฟฟิเชียลให้ค ำแนะน ำใน
กำรเร่ิมต้น

แก่ผู้ขำยรำยใหม่

กำรเข้ำร่วมโดยอัตโนมัติ ไม่
ต้อง

ด ำเนินกำรเอง

ในระยะแรก ประสบปัญหานานัปการ ฉัน

จะจัดการตรงไหนก่อนดี？วิธีการไหน

บ้างท่ีจะช่วยให้ฉันสามาระเร่ิมต้นกิจการ

ได้？

ของก านัลแรกเข้าส าหรับผู้ขายรายใหม่ 

ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีผ่าน

มาและประสบกำรณ์ผู้ขำยทีเ่คยประสบ

ควำมส ำเร็จ ให้ค ำแนะน ำในกำรเริ่มต้น

แก่ท่าน และมอบสิทธิประโยชน์หักลด

ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ลดความเส่ียง

และต้นทุนของท่าน

สิทธิประโยชน์ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของของ

ก านัลแรกเข้าส าหรับผู้ขายรายใหม่！

เงินคืนยอดขายแบรนด์สินคา้ แจกตาม

เดือน หักค่ำธรรมเนียมกำรขำยเดือน

ถัดไปได้โดยตรง โดยยอดท่ีหักได้จะไม่มี

กำรหมดอำยุ！

เงินคืน 5 หม่ืนดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ใช่เป็น

การส้ินสุด！หากแต่ในการขายหลังจาก

น้ี ท่านยังสามารถเลือกท่ีจะเข้าร่วม

โครงกำรสิทธิประโยชน์กำรจัดส่ง

สินค้ำใหม่เข้ำโกดัง Amazon ได้รับการ

เลือกสรรสินค้าใหม่แบบไม่จ ำกัดอย่าง

ต่อเน่ือง รับเงินคนืจากยอดแบรนด์

สินค้า 5%！*

ปลอดจากข้ันตอนอันยุ่งยากท้ังหลาย! 

ผู้ขายรายใหม่เพียงลงรายการ ASIN -

> What is ASIN?  Maybe put * 

after ASIN and add remarks at 

bottom of the page ให้ซ้ือคร้ังแรก

ได้ภายใน วันที่ 1 มกรำคม 2022 หรือ

หลังจำกนั้น ก็จะเข้าร่วมโครงการของ

ก านัลแรกเข้าส าหรับผู้ขายรายใหม่โดย

อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเอง และ

สามารถอาศัยการท าภารกิจต่างๆ ให้

ส าเร็จภายใน 12 เดือน เพ่ือปลดล็อค

สิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมได้โดยตรง

* ส าหรับยอดขายแบรนด์สินค้าของผู้มีแบรนด์สินคา้ใหม่ เงินคืน 5% ในของก านัลแรกเข้าส าหรับผู้ขายรายใหม่จะมีผลก่อน หลังจากท่ีผู้ขาย
ได้รับเงินคืนจากยอดขาย 5% ของก านัลแรกเข้าแล้วส าหรับผู้ขายรายใหม่ ยังสามารถได้รับเงินคนือีก 5% จากยอดขายสินคา้เลือกสรรใหม่
ในโครงการสิทธิประโยชน์การจัดส่งสินคา้ใหม่เข้าโกดัง Amazon ส าหรับผู้ท่ีมีแบรนด์สินคา้ท่ีลงทะเบียนแบรนด์สินค้าส าเร็จแล้ว ในส่วนท่ีเข้า
ข่ายยอดขาย ASIN ท่ีช าระใหม่ของการจัดส่ง (FBA) จะได้รับเงินคนืจากยอดขาย 5% ตามเดือน สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์โครงการ
สิทธิประโยชน์การจัดส่งสินคา้ใหม่เขำ้โกดัง Amazon

5.7.4 ของก ำนัลแรกเข้ำส ำหรับผู้ขำยรำยใหม่ให้ประโยชน์อะไรกับผู้ขำยรำยใหม่บ้ำง？


