
Coupon
เสนอสว่นลดสนิคา้ผา่นคปูองเพือ่เพิม่โอกาสในการขาย



ท ำควำมรูจ้กักบัคปูอง

คปูอง เป็นการน าเสนอสว่นลดส าหรับสนิคา้ชิน้เดยีวหรอืหลายชิน้ในรา้น ไปยังลกูคา้กลุม่เป้าหมายทีจ่ะชว่ยใหส้นิคา้ของคณุน่าดงึดดูมากยิง่ขึน้ โดยคปูองบน 
Amazon การจะเหมอืนกบัคปูองทีค่ณุเจอทัว่ไปตามหนา้รา้นคา้ตา่งๆ เพยีงจะอยูใ่นรปูแบบของคปูองดจิติลั

คปูองแบบเปอรเ์ซน็ตส์ว่นลด คปูองแบบลดเป็นจ านวนเงนิ ($6)

คปูองคอือะไร

คปูองจะแสดงผลอยา่งไร

ลกูคา้สามารถพบเห็นคปูองไดจ้ากหนา้ Coupon Home Page, หนา้ผลลพัธก์ารคน้หา, หนา้รายละเอยีดสนิคา้, และในรายการสนิคา้ในตะกรา้รถเข็นของ
พวกเขา โดยพวกเขาสามารถใชค้ปูองไดส้ าหรับรายการสนิคา้ทีร่ว่มรายการอยูใ่นขณะนัน้ 
ทัง้คปูองแบบเปอรเ์ซน็ตส์ว่นลด (เชน่ 25%) และคปูองแบบลดเป็นจ านวนเงนิ ($6)

https://www.amazon.com/Coupons/b?ie=UTF8&node=2231352011


ตวัอยำ่งคปูองบนหนำ้ Coupon Homepage

เขา้ไปยังหนา้ Coupon Homepage

https://www.amazon.com/Coupons/b?ie=UTF8&node=2231352011


ตวัอยำ่งคปูองบนหนำ้ผลลพัธก์ำรคน้หำ



ตวัอยำ่งคปูองบนหนำ้รำยละเอยีดสนิคำ้



ประโยชนจ์ำกกำรท ำคปูอง

กระตุน้การจดัจ าหนา่ย

เพลดิเพลนิไปกบัการกระตุน้การจัดจ าหน่ายแบบอตัโนมตัโิดยคปูองผา่นทาง
Amazon.com ทีล่กูคา้สามารถมองเห็นไดจ้ากหลายชอ่งทาง

ควบคมุประสทิธภิาพ

ควบคมุและตดิตามประสทิธภิาพของคปูองของคณุในแบบเรยีลไทม์

เขา้ถงึกลุม่ลกูคา้

ท าใหค้ปูองของคณุสามารถคน้พบไดต้ามเฉพาะกลุม่ลกูคา้ทีค่ณุเลอืก เชน่ Prime 
Members, Student Members, Mom Members



ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

เลอืกสนิคา้ส าหรบัคปูอง

คณุสามารถเลอืกสนิคา้ส าหรับการลดราคาดว้ยคปูองไดถ้งึ 50 รายการไดส้ าหรับคปูองหนึง่อนั โดยการจัดกลุม่
รายการสนิคา้ส าหรับคปูองส าหรับสนิคา้หมวดหมูเ่ดยีวกนัจะชว่ยใหล้กูคา้ไดรั้บประสบการณ์ทีด่ยี ิง่ข ึน้

ก าหนดสว่นลดและงบประมาณส าหรบัคปูอง

คณุสามารถเสนอสว่นลดทเีป็นเปอรเ์ซนตห์รอืสว่นลดเป็นจ านวนเงนิ โดยสว่นลดตอ้งอยูร่ะหวา่ง 5% ถงึ 80% ของ
ราคาต า่สดุของสนิคา้ในชว่ง 30 วันทีผ่า่นมาเพือ่ประสบการณ์การทีด่ขีองลกูคา้ งบประมาณทีค่ณุก าหนดไวจ้ะถกูใช ้

เมือ่ลกูคา้แลกคปูองของคณุ โดยเราจะยกเลกิคปูองของคณุเมือ่งบประมาณของคณุไดร้ับการใชจ้นหมด

ก าหนดเวลาและก าหนดกลุม่ลกูคา้ส าหรบัคปูองของคณุ

คณุสามารถก าหนดระยะเวลาส าหรับคปูองไดน้านถงึ 3 เดอืน และสามารถก าหนดกลุม่ลกูคา้ได ้เชน่ Prime Members, 
Student Members, Mom Members

ตรวจสอบรายละเอยีดและสง่

ตรวจสอบครัง้สดุทา้ยเพือ่ดวูา่ทกุอยา่งถกูตอ้งกอ่นทีค่ณุจะสง่คปูอง



ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

เขา้สู ่Seller Central เลอืกเมนู Advertising > Coupon > คลกิ “Create Your First Coupon” 



ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

กรอกหมายเลข SKU/ASIN
และกด “Go”

1

2

สนิคา้ทีไ่ดท้ าการเลอืกจะมาแสดงอยูท่ ีน่ ี่

3

4

ตรวจสอบสนิคา้และกด Add 
to coupon



ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

B

A C
A

B

C

ก าหนดรปูแบบสว่นลดของคณุ

ก าหนดสทิธ ิ(จ านวนครัง้) 
ในการใชค้ปูองของลกูคา้

ก าหนดงบประมาณทัง้หมด
ส าหรับสว่นลดคปูองของคณุ
(ขัน้ต า่ $100)

เชน่ หากคณุก าหนดสว่นลดคปูองที่
$5 และคณุก าหนดงบประมาณไวท้ี ่
$100 จะมลีกูคา้สามารถใชค้ปูอง
ของคณุไดทั้ง้หมด 20 ครัง้



ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

E

D F

D

E

F

ก าหนดขอ้ความบนคปูอง

ก าหนดกลุม่เป้าหมาย

ก าหนดระยะเวลา 
(สงูสดุ 3 เดอืน)



ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

ตรวจสอบรายละเอยีดคปูอง และกด Submit



ขัน้ตอนกำรสรำ้งคปูอง

หลังจาก submit คณุสามารถแกไ้ขรายละเอยีดส าหรับคปูองไดล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนักอ่นทีค่ปูองจะเริม่ท างาน 
ยกเวน้แตก่ารเพิม่ Budget และการขยายระยะเวลาสิน้สดุทีค่ณุสามารถแกไ้ขไดต้ลอดชว่งแคมเปญ



กำรตรวจสอบรำยกำรคปูองทีไ่ดส้รำ้งไว ้

คณุสามารถตรวจสอบรายการคปูองทีค่ณุไดส้รา้งไวท้ีเ่มนู Advertising > Coupon
โดยคณุสามารถกด “Edit” เพือ่แกไ้ขคปูองไดอ้ยา่งนอ้ย 2 วนักอ่นคปูองจะเริม่ตน้ และกด “Deactivate” เพือ่หยดุการท างานของคปูอง



กำรวดัผลของคปูอง

G H I J K L

G จ านวนงบประมาณส าหรับแคมเปญคปูองนัน้ๆ

H มลูคา่สว่นลดตอ่หน่วย

I จ านวนเงนิสว่นลดทีล่กูคา้ใชไ้ป

J จ านวนลกูคา้ทีด่งึคปูองไว ้(Clip) 

K จ านวนลกูคา้ทีด่งึคปูอง (Clip) และจา่ยเงนิซือ้สนิคา้นัน้ส าเร็จ 

L ยอดขายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการใชค้ปูอง



ค าถามทีพ่บบอ่ย



ใครบำ้งทีส่ำมำรถสรำ้งคปูองได ้

1. เป็นผู้ขายประเภท Professional seller 
2. ผู้ขายต้องมีคะแนนร้านค้า (Customer Rating) มากกวา่ 3.5 จาก 5 หรือ ไมเ่คยมีคะแนนร้านค้ามาก่อน (ตรวจสอบได้ที่ Performance > Feedback)

1. สนิค้าเคยมีรีวิวจากผู้ซือ้ จ านวน 1 - 4 รีวิว จะต้องมีคะแนนรีวิวอยา่งน้อย 2.5 จาก 5
2. สนิค้าเคยมีรีวิวจากผู้ซือ้ จ านวน 5+ รีวิว จะต้องมีคะแนนรีวิวอยา่งน้อย 3 จาก 5

3. สนิค้าต้องอยูใ่นสภาพ “ใหม”่
4. ประเภทการจดัสง่ของสนิค้า สามารถเป็นได้ทัง้ “Seller-Fulfilled”, “Fulfilled by Amazon” หรือ “Seller-Fulfilled Prime”

คณุสมบตัขิองผูข้ายทีส่ามารถสรา้งคปูองได้



ลกูคำ้สำมำรถใหค้ะแนนผูข้ำย (Seller Feedback) ไดอ้ยำ่งไร

1. ท าตามวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี้
• เขา้ไปที่ http://www.amazon.com/feedback
• เขา้ไปที่ Your Orders, และคลกิ “Leave Seller Feedback”

2. หาออเดอรท์ีต่อ้งการใหค้ะแนนผูข้าย และเลอืก “Leave Seller Feedback” 
3.คลกิ Submit Feedback

หมายเหต:ุ ผูซ้ ือ้อาจตอ้งรอถงึ 3 วันหลงัจากทีร่ายการสัง่ซือ้ส าเร็จหรอืหลงัจากทีร่ายการสัง่ซือ้ถกูยกเลกิ 
เพือ่ทีจ่ะสามารถคลกิทีปุ่่ ม “Leave Seller Feedback” ในเมนู Your Orders ได ้

ข ัน้ตอนการใหค้ะแนนผูข้าย (Seller Feedback)

https://www.amazon.com/feedback
https://www.amazon.com/gp/css/your-orders-access


Thank you for your time
For more information, please visit 

Amazon Seller University in ภาษาไทย

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

