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ลงิกก์ำรบนัทกึกำรสมัมนำผำ่นเว็บไซตแ์ละเอกสำรประกอบกำรบรรยำยจะถกูแชร์
หลงักำรสมัมนำผำ่นเว็บไซต์

ฝำกค ำถำมของคณุไวใ้นกลอ่งถำมตอบ
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• ควำมรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับ FBA - สิทธิประโยชน์และโปรแกรมตัวเลือกสินคำ้ใหม่

• วิธีสรำ้งกำรจัดส่ง FBA

• จัดกำรคะแนน IPI และแดชบอร์ดรำยกำรสินคำ้คงคลัง 

• วันตัดรอบ Prime Day ของ FBA

• เซสชั่นถำมตอบสด

หัวขอ้



ควำมรู เ้บื้องตน้เกี่ยวกับ FULFILLMENT BY AMAZON (FBA)

ขอ้มลูลับของ Amazon 4



FULFILLMENT BY AMAZON (FBA)

คุณจดัเก็บและกระจายค าส ัง่ซื้อบน Amazon.com ไดอ้ย่างไรบา้ง
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Fulfilled by Merchant Fulfillment by Amazon (FBA)

กำร
ประมวลผล
ค ำสัง่ซือ้

ผูข้ำยตอ้งเตรยีมค ำสัง่ซือ้แตล่ะรำยกำรเมือ่ใดก็
ตำมทีล่กูคำ้สัง่ซือ้สนิคำ้

Amazon ด ำเนนิกำร บรรจ ุและสง่มอบในนำม
ของผูข้ำย

กำรบรกิำร
ลกูคำ้

ผูข้ำยตอ้งตอบค ำถำมของลกูคำ้โดยตรงในภำษำ
ทอ้งถิน่ภำยใน 24 ชัว่โมง

Amazon จะตอบค ำถำมของลกูคำ้ทัง้หมดใน
นำมของผูข้ำยในภำษำทอ้งถิน่ภำยใน 24 ชัว่โมง

กำรสง่คนื
และกำร
แลกเปลีย่น
สนิคำ้

ผูข้ำยตอ้งใหข้อ้มลูทีอ่ยูใ่นกำรสง่คนืสนิคำ้ใน
สหรัฐอเมรกิำและช ำระเงนิคำ่จัดสง่ระหวำ่ง
ประเทศตำมขอ้ก ำหนดกำรสง่คนืสนิคำ้ของ 
Amazon

Amazon จะจัดกำรกระบวนกำรคนืสนิคำ้ในนำม
ของผูข้ำย



FULFILLMENT BY AMAZON (FBA)
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คุณสามารถใช้ FBA เพือ่จดัเก็บสนิคา้ในคลงัสนิคา้ 

FBA และเราจะรบั บรรจุ จดัส่ง และใหบ้รกิารลูกคา้

ส าหรบัสนิคา้เหล่านี้

สมำชกิ Amazon Prime ทั่วโลก

มำกกวำ่ 150 ลำ้นรำย

สนิคำ้ทีม่ใีหบ้รกิำรจัดสง่ภำยใน 

2 วนัฟรี 50 ลำ้นรำยกำร

หน่วยสนิคำ้ทีข่ำยใน Amazon มำ

จำก SME 50%



FULFILLMENT BY AMAZON (FBA)
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ลูกคา้ทีส่ ัง่ซื้อสนิคา้ FBA โดยท ัว่ไปจะมสีทิธิไ์ดร้บัจดัส่งฟรแีละ Prime และสนิคา้มเีครือ่งหมาย

ระบุสทิธปิระโยชนน์ีอ้ย่างชดัเจน:



โปรแกรมตัว เลือกสินคำ้ใหม่ใน FBA
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กำรได รั้บสิทธิ์ของโปรแกรมตัว เลือกสินคำ้ใหม่ใน FBA
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วิธีสร ำ้งกำรจัดส่ง FBA
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6 ขั ้นตอนในกำรสร ำ้งกำร จัดส่ง  FBA
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บรรจภุณัฑแ์ละ
การจดัเตรยีม

การจดัสง่และการ
ก าหนดเสน้ทาง

ข ัน้ตอนที ่1 - 2
ผูข้ายใหม่

ข ัน้ตอนที ่3 - 6
ผูข้ายใหมแ่ละ
ผูข้ายทีม่อียู่



จัดกำรคะแนน IPI และแดชบอร์ดรำยกำรสินคำ้คงคลัง 
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ท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ IPI:  IPI  คืออะไร
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IPI หมายถงึตวัชีว้ดัประสทิธภิาพสนิคา้คงคลงัและเป็นตัวบง่ชีป้ระสทิธภิำพกำรจัดกำรสนิคำ้คงคลังของคณุ
▪ ยิง่กำรจัดกำรสนิคำ้คงคลังของคณุมปีระสทิธภิำพมำกเทำ่ใด ผลก ำไรทีค่ณุจะไดก้็ยิง่มำกขึน้เทำ่นัน้
▪ ผูข้ำยทีจั่ดกำรสนิคำ้คงคลังไดด้มีักจะจำ่ยคำ่ธรรมเนยีมกำรจัดเก็บนอ้ยลง เมือ่เทยีบกบัยอดขำยรวม

IPI 500+ < 1%

เปอรเ์ซ็นตข์อง
คา่ธรรมเนยีมจดัเก็บ
ตอ่ยอดขายท ัง้หมด

*เปอรเ์ซ็นตท์ีแ่นะน าของคา่ธรรมเนยีมการจดัเก็บทีผู่ข้ายจา่ยตอ่ยอดขายรวมอยูท่ ี ่ต า่กวา่ 2%
ยิง่คะแนน IPI สงูเทา่ใด เปอรเ์ซ็นตจ์ะย ิง่ต า่ลง



ท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ IPI:  คะแนน IPI  
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การสต็อกสนิคา้ขายดแีละการจดัการสนิคา้คงคลงัทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพสำมำรถเพิม่ยอดขำย
ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ คะแนน IPI ค ำนวณจำกควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสนิคำ้คงคลังของคณุและกำร
เพิม่ยอดขำย



ท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ IPI:  4 ตัวบ่งชี้ IPI
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▪ สนิคา้คงคลงัสว่นเกนิ: ลด [สนิคา้
สว่นเกนิ] เพิม่โอกำสในกำรปรับปรงุ
ยอดขำย

▪ การขายผา่น: เพิม่ [อตัราการขาย
ผา่น] เพือ่คงสมดลุของสนิคำ้คงคลงั
ใหม้ำกพอตอ่หนึง่อำทติย์

▪ สนิคา้ตกคา้ง: แกไ้ข [สนิคา้ตกคา้ง]
เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สนิคำ้คงคลงัมพีรอ้มขำย

▪ สนิคา้ในสตอ๊ก: ตรวจสอบใหแ้นใ่จ
วา่สนิคา้ขายด ี[มใีนสต็อก] เพือ่เพิม่
ยอดขำย

ดปูระสทิธภิำพสนิคำ้คงคลงัและคะแนน IPI บนศนูยผ์ูข้าย > 
สนิคา้คงคลงั > การวางแผนสนิคา้คงคลงั

ผูข้ายรายใหมอ่าจไมม่ ี
คะแนน IPI



ลดสินคำ้คงคลังส่วนเกินและปรับปรุงกระแสเงินสด
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ดาวนโ์หลดและตรวจสอบรายงาน
ประสทิธภิาพการจดัการสนิคา้คงคลงั
ของคณุ

• ลดรำคำหรอืโปรโมชัน่จัดหนักชว่งวัน 
Prime Day 2022

• ปรับรำคำขำยของคณุ

ดาวนโ์หลดรายงาน
ประสทิธภิาพการ
จดัการสนิคา้คง
คลงัของคณุ →



ปรับปรุงอัตรำกำรขำยผ่ำน
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อตัราการขายผา่น FBA คอืปรมิำณทีข่ำยและจัดเก็บและกระจำยสนิคำ้ใน 90 วนัทีผ่ำ่นมำ หำรดว้ยจ ำนวนเฉลีย่
ของสนิคำ้ในศนูยจั์ดเก็บและกระจำยสนิคำ้ทีม่จี ำหน่ำยในชว่งเวลำเดยีวกัน

Amazon จะใชร้ะดบัสนิคา้คงคลงัของผูข้ายในวนัน ัน้ๆ ระหวา่งชว่ง 30, 60 และ 90 วนัทีผ่า่นมาในการ
ค านวณปรมิาณทีข่ายไดเ้ฉลีย่กอ่นทีจ่ะใชค้า่เฉลีย่น ัน้ ตวัอยา่งเชน่

วนัที่ วนันี้ 30 วนัทีผ่า่นมา 60 วนัทีผ่า่นมา 90 วนัทีผ่า่นมา

รวมสนิคำ้ทีข่ำย (สะสม) 120 รำยกำร 50 รำยกำร 10 รำยกำร 0 รำยกำร

สนิคำ้คงคลังทีข่ำยได ้ 80 รำยกำร
150 รำยกำร
(ไดรั้บพัสดใุหมท่ีม่สีนิคำ้ 150 ชิน้)

40 รำยกำร 50 รำยกำร

สนิคา้คงคลงัทีข่ายไดโ้ดยเฉลีย่: (50+40+150+80)/4 = 80
อตัราการขาย: 120/80 = 1.5



ปรับปรุงอัตรำกำรขำยผ่ำน
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ข ัน้ตอนที ่1: ไปทีแ่ดชบอรด์ประสทิธภิำพสนิคำ้คงคลงัแลว้เลอืก “ปรับปรงุกำรขำยผำ่น”

ข ัน้ตอนที ่2: ไปทีเ่มนูดรอปดำวนข์ำ้งๆ แตล่ะสนิคำ้ ด ำเนนิกำรตำมขอ้เสนอแนะทีต่อ้งกำร



ปรับปรุงอัตรำกำรขำยผ่ำน
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เพิม่ปรมิาณการขายและคงระดบัสนิคา้ใหเ้หมาะสม
✓ ใหค้วำมส ำคัญกบัสนิคำ้ทีส่ำมำรถเขำ้ร่วมใน Outlet Deal
✓ กำรช ำระบัญชจี ำเป็นตอ้งวำงแผนลว่งหนำ้ส ำหรับสนิคำ้หมดฤดกูำล 
✓ พจิำรณำตน้ทนุและก ำไร ใชป้ระโยชนจ์ำกโอกำสในกำรขำย ขำยลดรำคำ

รวมกบัแผนการขายของคณุ น าสนิคา้ทีย่อดขายไมด่อีอก



แกไ้ขสินคำ้ตกคำ้งในคลัง  
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สนิคา้ตกคา้งในคลงัมผีลตอ่คะแนน IPI ของคณุ เมือ่รำยกำรสนิคำ้ตกคำ้ง ก็จะสญูเสยีโอกำสใน
กำรขำยและตอ้งเสยีคำ่ธรรมเนยีมในกำรจัดเก็บ สนิคำ้คงคลงัทีเ่ก็บไวใ้นศนูยจั์ดเก็บและกระจำยสนิคำ้
แตไ่มม่ยีอดขำยจะสง่ผลในระยะยำวตอ่คะแนน IPI ของคณุ



วำงแผนปริมำณและควำมถี่ในกำรเติมสินคำ้
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อตัราการมสีนิคา้ในสต็อก FBA คอืเปอรเ์ซน็ตข์องจ ำนวนครัง้ทีร่ำยกำรสนิคำ้ FBA ของคณุไดรั้บ
กำรเตมิสต็อกในชว่ง 30 วันทีผ่ำ่นมำ โดยพจิำรณำจำกจ ำนวนสนิคำ้ทีข่ำยในชว่ง 60 วันทีผ่ำ่นมำ

(เปอรเ์ซ็นตข์องเวลาส าหรบัสนิคา้ในสต็อก 30 วนัทีผ่า่นมา) x (อตัราการขาย 60 วนัทีผ่า่นมา)

อตัราการขาย 60 วนัทีผ่า่นมา

SKU
สนิคา้คงคลงั
ปจัจบุนั

ปรมิาณการขาย 
60 วนัทีผ่า่นมา

สนิคา้คงคลงั 
60 วนัทีผ่า่นมา

อตัราการขาย 60 วนัทีผ่า่นมา 
(ยอดขาย/เวลาทีม่สีนิคา้ในสต็อก)

เปอรเ์ซ็นตข์องเวลาทีม่ ี
สนิคา้ในสต็อก 
30 วนัทีผ่า่นมา

SKU #1 1 90 45 90/45 = 2 50%

SKU #2 10 180 60 180/60 = 3 10096

อตัราการมสีนิคา้ในสต็อก FBA: (50%*2) + (100%*3)/(2+3) = 80%

ตวัอยา่งเชน่



วำงแผนปริมำณและควำมถี่ในกำรเติมสินคำ้
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อตัราการมสีนิคา้ในสต็อก FBA สง่ผลกระทบตอ่ IPI ของคณุอยา่งไร

• อตัราสนิคา้ในสต็อก FBA สำมำรถรับประกนัควำมเพยีงพอของ ASINs ซึง่จะตอ้งมกีำรเตมิเพือ่น ำมำซึง่
ยอดขำย ตัวอยำ่งเชน่ หำกสนิคำ้ขำยดขีองคณุหมดสต็อกคณุจะสญูเสยียอดขำย

• ระยะส ัน้: กำรเตมิลำ่ชำ้หรอืกำรไมเ่ตมิจะไมส่ง่ผลใหค้ะแนน IPI ลดลงในระยะสัน้เนือ่งจำกกำรขำด
แคลนสนิคำ้ 

• ระยะยาว: หำกคณุไมเ่ตมิสนิคำ้ขำยดขีองคณุ คะแนน IPI ของคณุจะไดรั้บผลกระทบหำกยอดขำยของ
สนิคำ้คงทีเ่หลอืของคณุลดลง หรอืถำ้สนิคำ้คงคลังของคณุไมไ่ดส้รำ้งผลตอบแทน

หมายเหต:ุ คอยเตมิสนิคำ้ขำยดใีนสต็อกในขณะทีล่ดปรมิำณของ ASIN ทีม่ยีอดกำรขำยหรอืก ำไรต ำ่



สรุป
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เพิม่คะแนน IPI ลดคะแนน IPI

เพิม่ยอดขำยผำ่นกำรโฆษณำและสว่นลด ยังไมไ่ดแ้กไ้ขสนิคำ้คงคลังทีต่กคำ้งทันที

น ำสนิคำ้คงคลังเกำ่ออกเพือ่หลกีเลีย่งคำ่ธรรมเนยีมกำร
จัดเก็บระยะยำว

กำรเก็บสนิคำ้คงคลังทีเ่กำ่เกนิไปโดยไมม่กีำรขำย

เตมิสนิคำ้ขำยดใีนปรมิำณนอ้ยในควำมถีส่งู กำรสต็อกสนิคำ้นอกฤดกูำลทีม่ยีอดขำยไมด่มีำกเกนิไป

น ำสนิคำ้คงคลังทีม่ยีอดขำยไมด่หีรอืไมม่เีลยออก
เก็บสนิคำ้คงคลังจ ำนวนมำกซึง่กอ่ใหเ้กดิคำ่ธรรมเนยีม

กำรจัดเก็บระยะยำว



วันตัดรอบ PRIME DAY ของ FBA
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วันตัดรอบ PRIME DAY ของ FBA
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วั นตั ด ร อบ  PR I ME  DA Y  ของ  FBA :  2 0 มิถุ น ำยน  2 0 2 2

ภายในกลางเดอืนเมษายน
เลอืกสนิคา้ของคณุ
รวบรวมสนิคำ้ขำยด ีส ำรวจ
แนวโนม้สนิคำ้ใหม่ๆ  และเตรยีม
สนิคำ้ของคณุ

ภายในตน้เดอืน
พฤษภาคม
เตรยีมสนิคา้และจดัสง่
ตดิตำมสนิคำ้ยอดนยิมและ
รว่มมอืกบัซพัพลำยเออร์

ภายใน 20 มถินุายน 2022
วนัตดัรอบของ FBA
สนิคำ้คงคลงัจะตอ้งถกูเชค็อนิ
เพือ่ใหส้นิคำ้ของคณุมสีทิธิ ์
Prime

ภายในตน้เดอืนมถินุายน
โปรโมช ัน่ Prime Day
จัดสว่นลดหรอืคปูอง Prime 
Exclusive เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ำกกำร
เขำ้ชมในฤดเูทศกำล
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ติดตาม Facebook Amazon 
Global Selling Thailand เพ่ือไม่

พลาดทุกกิจกรรมจากเรา

เริ่มต้นขายบน 
Amazon ได้ที่นี่!

Sell.amazon.co.th


