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• Prime Day คอือะไร ส ำคญัอยำ่งไร?

• ควำมส ำเรจ็ของผูข้ำยในชว่ง Prime Day

• สนใจเขำ้รว่ม Prime Day ตอ้งท ำอยำ่งไร?

• จดัขึน้เมือ่ไหร?่

• ก ำหนดกำรณส์ ำคญัตำ่งๆ

• วำงแผนสง่สนิคำ้เขำ้ FBA อยำ่งไรใหท้นั Prime Day 

• กำรเพิม่ยอดขำยและกำรสง่สนิคำ้เขำ้รว่มแคมเปญ Prime Day

สิง่ทีคุ่ณจะไดร้บัจาก 

Webinar นี!้

*เนือ้หาในวนันีเ้ป็นขอ้มูลสว่นตวัของ Amazon ขอความรว่มมอืกรุณาอย่าเผยแพรล่งใน

social media หรอืสง่ตอ่ใหก้บัผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีไ่ม่สามารถเคารพกฎขอ้มูลสว่นตวันี้ได ้
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• Prime Day คอือะไร ส ำคญัอยำ่งไร?
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Prime Day: “แคมเปญใหญ่แห่งปีลดราคาพเิศษเฉพาะ Prime Members

จากสนิคา้ทีจ่ดัส่งโดย FBA”
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Prime Member คอืใคร?

Prime Member
คอืลกูคำ้ประจ ำทีเ่สยีคำ่
สมำชกิรำยปี $119 เพือ่รบั
สทิธปิระโยชนต์ำ่งๆจำก 
Amazon ปัจจบุนัมสีมำชกิ
มำกกวำ่ 150 ลำ้นคน!

Prime Member 

150 ลา้นคน

อยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
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Prime Day ส าคญัอย่างไร?

• Prime Member ซ้ือสินค้า

มากกว่า 250 ล้านรายการ ท่ัว
โลก ในช่วงปี 2021 ท่ีผ่านมา 

• Prime Member 150 ลา้นคน
ชอ้ปสนิคา้ Prime Exclusive Deal ยอดซือ้รวมประหยดัถงึ $1.9 พนัลา้น

เป็นหมวดหมู่สนิคา้ขายดใีนแคมเปญ Prime Day 2021

• หมวดหมู่เครื่องมือ ความงาม โภชนาการ การ
ดูแลทารก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย 
และเครื่องใช้ในบ้าน
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• ตวัอย่ำงควำมส ำเรจ็ของผูข้ำยในชว่ง
Prime Day
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จากใจผูข้ายตอ่ Prime Day

"This year's Prime Day exceeded all of our expectations. On 

day one we saw a 700% lift in units sold, leading to a record 

sales day for us. Prime Day has become one of the most 

important events of the year for us as a small business, not 

only for its sales boost, but also as a way for us to build 

awareness with new customers. Amazon helps us reach an 

audience that would be difficult to reach on our own.”

— Caron Proschan, Simply Gum, natural chewing gum and mint company based 

in New York, NY.
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• สนใจเขำ้รว่ม Prime Day

ตอ้งท ำอย่ำงไร?
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Prime Day จดัขึน้เมือ่ไหร?่

*ตามธรรมเนียมของ Amazon จะประกาศวนั Prime Day กอ่นเร ิม่แคมเปญประมาณสองสปัดาห ์

Prime Day

Oct13th -14th

(48 hours)

2020

July 15th -16th

(48 hours)

2019

July26th -27th

(48 hours)

2019

?????

2022



12

ก าหนดการณส์ าคญัส าหรบัเขา้รว่ม Prime Day

คณุอยู่ทีน่ี่ >> ระบบ Amazon Seller Central เปิดรบัการสง่ดลีส าหรบั Prime Day แลว้!

โปรดเชค็ PD Lightning deal recommendation ใน Seller Central ของทา่น

20 ม.ิย. 65: ปิดรบัสนิคา้เขา้คลงั FBA

29 เม.ย. 65: ปิดการสง่ Lightning Deal 

(ตอ้งเป็น ASIN ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเทา่น้ันโดยดจูากยอดขายในอดตี มี

คา่ธรรมเนียมเขา้รว่ม)

แนะน า

ทยอยสง่สนิคา้ทางเคร ือ่งบนิ 

เรง่สรา้งยอดขายเพือ่เก็บรวีวิ 
โดยใช ้Sponsored 

Product ชว่ย และเพิม่โควตา้

(IPI) จ านวนสต็อกสง่เขา้ FBA 

กอ่นคลงัปิด
10 ม.ิย. 65: ปิดการสรา้ง Prime Member Coupons
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ตอ้งสง่ออกสนิคา้ภายในเมือ่ไหร?่

ระยะเวลาในการจดัสง่
วนัส่งออกส าหรบัลอต

สรา้งยอดขายเพือ่เพิม่
โควตา้ส่งเขา้ FBA

วนัสุดทา้ยทีส่่งออกเพือ่ให้
ทนักอ่น FBA ปิด  (20 

ม.ิย. 65) 

ประมำณ 7-14 วนัท ำกำร
แนะน ำใหส้ง่
ภำยใน 1 เม.ย. 65

แนะน ำใหส้ง่
ภำยใน 13 พ.ค. 65

หมายเหต:ุ ไม่แนะน าการจดัส่งทางเรอื หากผูข้ายตอ้งการใหส้ต็อกโชวใ์นระบบทนั (FBA checked in) ส าหรบัการเขา้รว่มแคมเปญ Prime Day
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• กำรเพิม่ยอดขำยและกำรสง่สนิคำ้
เขำ้รว่มแคมเปญ Prime Day
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สิง่ทีท่ าใหผู้ข้ายประสบความส าเรจ็

ท ำใหม้คีนเห็นสนิคำ้

หลงัจำกเตรยีมสตอ็กแลว้

ท ำใหเ้ห็นสนิคำ้แลว้
อยำกซือ้

1 2
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1.ท ำใหม้คีนเหน็สนิคำ้
เพิม่ยอดผูเ้ขำ้ชมสนิคำ้ผ่ำน Sponsored Products

สิง่ทีท่ าใหผู้ข้ายประสบความส าเรจ็
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การใช ้Sponsored Product

Sponsored Products คอือะไร?

• เคร ือ่งมอืทีช่ว่ยโฆษณำสนิคำ้ของคณุบน Amazon

• ประโยชนข์อง Sponsored Product: ชว่ยเพิม่กำรมองเห็นของสนิคำ้เมือ่ลกูคำ้คน้หำสนิคำ้
ทีส่มัพนัธก์บั Keyword ทีค่ณุไดป้ระมูล (Bid) ไป

• ทำงเลอืกทีด่ทืีส่ดุในกำรดงึ Traffic ในชว่ง Prime Day เพือ่ใหไ้ดม้ำเพือ่กำรทีล่กูคำ้มองเห็น
สนิคำ้ทีค่ณุโฆษณำ

“Sponsored Products sellers saw a 100% to 
150% lift in ad attributed sales on Prime Day 
2017 compared to the previous Tuesday.”
- Source: Amazon Internal Data
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เพิม่งบประมาณ Sponsored Product เพือ่เพิม่

โอกาสในการมองเห็นสนิคา้

• เตรยีมตวัใหพ้รอ้มกบั Traffic ทีเ่พิม่ขึน้
➢ คณุอำจเพิม่งบประมำณเพือ่ป้องกนัไม่ใหแ้คมเปญของคณุหมดงบ เน่ืองจำกคณุจะสญูเสยีโอกำสทีจ่ะแสดง

โฆษณำหำกแคมเปญของคณุไดถ้งึก ำหนดงบทีค่ณุตัง้ไว ้
➢ โดย Sponsored Products มชีว่ยเพิม่กำรคลกิดสูนิคำ้ของลกูคำ้มำกขึน้ถงึ 150% -200% ในชว่ง Prime 

Day ทีผ่่ำนมำ

• แข่งขนัมำกขึน้กบัรำคำ Bid
➢ คณุสำมำรถเพิม่รำคำ Bid เพือ่ใหส้ำมำรถแขง่ขนัไดม้ำกขึน้ตลอดชว่ง Prime Day หำกตอ้งกำรเพิม่โอกำสที่

โฆษณำของคณุจะปรำกฏในผลกำรคน้หำมำกขึน้ โปรดลองใช ้Bid +

• เพิม่ Traffic ต ัง้แตเ่น่ินๆ กอ่นชว่ง Prime Day 
➢ เรำคำดวำ่ผูซ้ ือ้จะเร ิม่เขำ้มำใน Amazon กอ่นทีจ่ะถงึวนั Prime Day โปรดใชป้ระโยชนจ์ำกสิง่นีโ้ดยตัง้คำ่

แคมเปญลว่งหนำ้และปลอ่ยใหแ้คมเปญท ำงำนอย่ำงน้อยสองสปัดำห ์
➢ นอกจำกนีย้งัจะชว่ยใหค้ณุสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพแคมเปญโดยกำรปรบัรำคำ Bid, งบประมำณ และ

Keyword ของคณุ
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2.ท ำใหเ้หน็สนิคำ้แลว้อยำกซือ้

สิง่ทีท่ าใหผู้ข้ายประสบความส าเรจ็



24

Lighting Deal

เงือ่นไขการเขา้รว่ม

• ส่วนลดขัน้ต ่า 20% จากราคาปัจจบุนัของราคาต ่าสุดในชว่ง 30 วนัทีผ่่านมาหรอื ราคาต ่าสดุของปีจนถงึปัจจบุนั

• มปีระวตักิารขายทีด่ี

• มกีารรวีวิและการใหค้ะแนนสนิคา้เชงิบวก

• เป็นแบรนดท์ีข่ายดแีละไดร้บัการเลอืกจาก Amazon

การสรา้ง Lighting Deal

• สรา้งผ่าน seller central > โปรโมต > ค าแนะน าการตลาด

• คลกิ ‘แสดงสนิคา้ทีม่สีทิธิส์ าหรบั Lightning Deals’ และเลอืก ASIN ทีแ่สดงในสปัดาห ์Prime Day

• ทกุโปรโมช ัน่ของ Lightning Deal มคีา่ธรรมเนียมการขายสนิคา้พืน้ฐาน 300 ดอลลาร ์

ในชว่งสปัดาห ์Prime Day Lightning Deals ทีจ่ดัในชว่งสปัดาห ์Prime Day คา่ธรรมเนียม  

500 ดอลลาร ์

• วนัก าหนดสง่คร ัง้สุดทา้ยส าหรบัการพจิารณากจิกรรมคอื วนัที ่29 เมษายน

ขอ้ควรระวงั
• โปรดทราบ: Lightning Deals ท่ีไม่ได้จัดในช่วงสัปดาห์ Prime Day จะก าหนดในวันท่ีใกล้เคียง



25

Prime Member Coupon 
คูปองเป็นเคร ือ่งมอืทีเ่รยีบง่ำย มปีระสทิธภิำพ ที่
ผูข้ำยสำมำรถสรำ้งและจดัหำคูปองดจิติอลของ
ตนเองได้

➢ สรำ้งขอ้เสนอส่วนลดคปูองพเิศษใหก้บั Prime Member ในวนั Prime Day
เงือ่นไขการส่งคปูองเขา้รว่ม

• ส่วนลดขัน้ต ่า 20% จากราคาปัจจบุนั

• สรา้งส าหรบัลูกคา้กลุ่ม Prime Member

• ตอ้งเป็น ASIN ทีใ่ช ้FBA

การสรา้งคปูอง

• สรา้งผ่าน seller central > โฆษณา > คูปอง > สรา้งคูปองใหม่

• ตัง้คา่วนัทีท่ีใ่ชค้ปูองได ้ตามในตารางในหนา้ 25 (หนา้ถดัไป)

• เปิดรบัส าหรบัผูข้ายทีม่คีะแนนฟ้ีดแบ็กมากกว่า 3.5 ขึน้ไป (ถา้เคยไดร้บั) หรอื ผูข้ายทีไ่ม่เคยมคีะแนนฟ้ีดแบ็ก

ขอ้ควรระวงั

• การต ัง้ชือ่คูปอง หา้มใสค่ าทีไ่ม่สุภาพ, %discount, ค าทีเ่กีย่วขอ้งกบัชือ่แคมเปญ เชน่ Prime Day 

หากตรวจพบจะถูกยกเลกิการสรา้งคูปองนัน้
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Prime Member Coupon คูปองเป็นเคร ือ่งมอืทีเ่รยีบง่ำย มปีระสทิธภิำพ ที่
ผูข้ำยสำมำรถสรำ้งและจดัหำคูปองดจิติอลของ
ตนเองได้

➢ เน่ืองจาก Amazon ยงัไม่ประกาศวนัแคมเปญ ผูข้ายตอ้งยดึวนัทีช่ว่งแคมเปญตามในตาราง เพือ่

เซทวนัทีใ่ชค้ปูองในชว่งแคมเปญได ้ตามวนัทีใ่นตารางดา้นล่างเท่านัน้ เพือ่ใหร้ะบบเปลีย่น

วนัทีใ่หอ้ตัโนมตัเิมือ่มกีารประกาศวนัแคมเปญทางการจากทาง Amazon แลว้

*หลงัจากประกาศวนัทีแ่คมเปญอยา่งเป็นทางการแลว้ คุณสามารถสรา้งคูปองส าหรบัรา้นคุณเพิม่ไดเ้อง

คูปองตอ้งสรา้งภายในวนัที ่10 ม.ิย. 2565

Start  Date End Date

Prime Day Only 9/ 14/ 2022 9/ 17/ 2022

Placeholder Dates
Event  Period
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Prime Member Coupon 
คูปองเป็นเคร ือ่งมอืทีเ่รยีบง่ำย มปีระสทิธภิำพ ที่
ผูข้ำยสำมำรถสรำ้งและจดัหำคูปองดจิติอลของ
ตนเองได้
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Prime Exclusive Discount

สว่นลดส ำหรบัสมำชกิ Prime ผลติภณัฑท์ีม่ ีPrime 
Exclusive Discount จะแสดงรำคำโดยมขีดีฆ่ำ และ
ขอ้ควำมระบุสว่นลดส ำหรบัสมำชกิ Prime ในผลกำร
คน้หำและในหน้ำรำยละเอยีดสนิคำ้ รำคำหลงัจำกใช้
สว่นลดแลว้จะแสดงอยู่ที ่Buy Box ในหน้ำรำยละเอยีด
ส ำหรบัสมำชกิ Prime

เงือ่นไขกำรสรำ้งส่วนลด Prime Exclusive Discount
• ส่วนลดขัน้ต ่ำ 20% จำกรำคำปัจจบุนั และต ่ำกว่ำ 5% ของรำคำต ่ำสุดทีเ่คยเกดิขึน้ในชว่ง 30 วนัทีผ่่ำนมำ
• ผลติภณัฑใ์ดๆ ทีเ่สนอส่วนลดจะตอ้งมคีะแนนดำวอย่ำงนอ้ย 3.5 คะแนน หรอื ไม่เคยมกีำรใหค้ะแนน
• คะแนนผูข้ำยตอ้งได ้4 คะแนน
• ตอ้งเป็น ASIN ทีใ่ช ้FBA
• สรำ้งผ่ำน Seller Central > โฆษณำ > สว่นลดเฉพำะ Prime

*หน้าต่างการส่งส่วนลดเฉพาะ Prime ยังไม่ได้เปิด โปรดรอการแจ้ง
เพ่ิมเติมจาก Amazon

สามารถท าอพัโหลด

แบบเป็นชดุ
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เพือ่ใหก้ารใชเ้ครือ่งมอืการตลาด

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด

➢ หำกท่ำนไดร้บัขอ้เสนอกำรลง Lightning Deal อยำ่เพกิเฉยในกำรสง่เขำ้รว่มหำกคณุสนใจ ขอ้เสนอน้ันอำจจะ
หำยไปได ้ตำมผลยอดขำยทีเ่ปลีย่นไป

➢ อย่ำพลำดทีจ่ะโปรโมท สนิคำ้ขำยด ี/ สนิคำ้ทีม่คีวำมตอ้งกำรซือ้ใน amazon.com เพือ่ใหเ้กดิยอดขำย
สงูสดุในกำรท ำโฆษณำ

➢ ใชภ้ำพสนิคำ้คุณภำพสูง โดยไม่ใสข่อ้ควำม, โลโก,้ ลำยน ำ้ ทีไ่ม่ใชส่ว่นหน่ึงของสนิคำ้น้ัน หำกท่ำนละเมดิกฎ 
product image requirements ทำง Amazon มสีทิธิท์ีจ่ะยกเลกิกำรพจิำรณำสนิคำ้ของทำ่นในกำรเขำ้รว่ม

➢ พฒันำเนือ้หำในหน้ำสนิคำ้ ใสร่ำยละเอยีดสนิคำ้เป็น 5 bullet points และใช ้A+ content เพือ่สรำ้งแบรนด ์
ส ำหรบัผูท้ีม่ ีBrand Registry

https://vendorcentral.amazon.com/ap/signin?clientContext=134-0072463-0151226&openid.return_to=https%3A%2F%2Fvendorcentral.amazon.com%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_vc_us_v2&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=amzn_vc_us_auth&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0
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การพฒันาเนือ้หาในหนา้สนิคา้

1. ชือ่สนิคำ้ทีอ่ธบิำยอย่ำงครบถว้น

▪ ใสข่อ้มูลแบรนด ์ค ำอธบิำย คณุลกัษณะ เชน่ วสัด ุส ี
และ ขนำด

2. รูปภำพสนิคำ้

▪ ชดัเจน เขำ้ใจไดง้่ำย เป็นรปูพืน้หลงัขำว และมคีวำม
ละเอยีดขัน้ต ่ำ 1000 px ส ำหรบัดำ้นใดดำ้นหน่ึง

Example

Example
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การพฒันาเนือ้หาในหนา้สนิคา้

3. Bullet points

▪ เนน้จดุขำยทีส่ ำคญัและชคูวำมแตกตำ่งของสนิคำ้ทีค่ณุ
ตอ้งกำรใหล้กูคำ้ทรำบหรอืเป็นสิง่ทีล่กูคำ้ใชต้ดัสนิใจซือ้ 
โดยเร ิม่ตน้ประโยคดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ และหลกีเลีย่งกำร
ใสข่อ้ควำมสง่เสรมิกำรขำยหรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัรำคำ

Example
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ตวัอยา่งหนา้รายละเอยีดสนิคา้ทีด่ี

• Multiple, clear 
images

• Product and usage 
• Benefits highlighted

• Comprehensive title with key product information

• Detailed product description and 
benefits

• Prime eligible
• Fulfilled by Amazon
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ตวัอยา่งหนา้รายละเอยีดสนิคา้ทีค่วรปรบัปรงุ
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หลงัจบ Boot Camp สิง่ทีท่า่นควรท า…

เตรยีมสง่สนิคำ้ใหเ้ขำ้ FBA ทนั
ภำยใน 20 ม.ิย.

เมือ่สนิคา้มสีตอ็กพรอ้มขาย ท า 

Sponsored Product ใหค้น

เหน็สนิคา้ เพิม่โอกาสการขาย

21 3

ท าโปรโมช ัน่ใหค้นเหน็อยากซือ้



Facebook Page: 

Amazon Global Selling 

Thailand

www.facebook.com/TH

AIAGS (ชอ่งทางหลกั)

ตดิตามข่าวสาร

Youtube Channel: 

Amazon Global Selling 

Thailand

Website: 

services.amazon.co.th

http://www.facebook.com/THAIAGS


Thank you for your time
For more information, please visit 

Amazon Seller University in ภาษาไทย

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyrrqKCT7jFL3ZamhsYHklN4spK8iG5Sn

