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Appendix

เนือ้หา

 เลอืกสนิคา้อะไรเพือ่จะใชบ้รกิาร FBA 

 ควรใหใ้ครเป็นคนสง่สนิคา้ไปทีค่ลงัสนิคา้ FBA

 จะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่สนิคา้ทีส่ง่ไปอยู่ทีไ่หนแลว้ ถกูสง่ไปทีค่ลงัสนิคา้ของอเมซอนแลว้หรอืไม่ อเมซอนรบัสนิคา้แลว้หรอืยงั

 สามารถให ้Amazon สง่สนิคา้ทีอ่ยู่ใน FBA ไปนอกอเมรกิาไดห้รอืไม่?



Appendixอยากเร ิม่ใช ้FBA ควรเลอืกสนิคา้ตวัไหน อย่างไร
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ให ้Business Report ชว่ยเลอืกสนิคา้ใหค้ณุ

Business Report สามารถชว่ยบอกคณุไดว้า่สนิคา้ชิน้ไหนม ีperformance เป็นอย่างไหร ่เชน่

สนิคา้บางรายการทีเ่ราได ้Buy Box Percentage นอ้ย เราสามารถใช ้FBA เพือ่เป็นโอกาสให ้

เราได ้Buy Box Percentage มากขึน้ หรอืสนิคา้บางชิน้ทีม่คีนคลกิเชา้มาดนูอ้ย (Session) 

การใช ้FBA สามารถสรา้งความมัน่ใจและสรา้งโอกาสใหค้นคลกิเขา้มาดสูนิคา้ไดม้ากขึน้
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ให ้Business Report ชว่ยเลอืกสนิคา้ใหค้ณุ



ท าความรูจ้กักบั Business Report

รายงานระดบัสนิคา้

Report > Business Report
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TMatch ASIN : เลอืกสนิคา้ทีไ่ด ้Buy Box Percentage นอ้ย

การใช้ FBA กบัสินค้าท่ีมี Buy Box Percentage น้อย ท าให้สินค้าตวันัน้มีโอกาสท่ีจะได้ Buy Box 
Percentage มากขึน้ เพราะฉะนัน้โอกาสท่ีจะได้ยอดขายเพิ่มก็จะตามมาเช่นกนั



Report > Business Report > Detail Page Sales and Traffic

สนิคา้ตวัทีค่นเห็นแลว้คนอยากซือ้มากทีส่ดุ?

การใช้ FBA กบัสินค้าท่ีมี Conversion Rate ( Unit Session Percentage) สงู ก็จะมีโอกาสให้สินค้าตวั
นัน้มีคนเห็นมากขึน้และท าให้คนตดัสินใจซือ้สินค้าตวันัน้ได้มากขึน้เช่นกนั



สนิคา้ตวัทีค่นส ัง่ซือ้มากทีส่ดุ?

Report > Business Report > Detail Page Sales and Traffic

การใช้ FBA กบัสินค้าท่ีเป็น Hero ASIN หรือสินค้าท่ีขายดีท่ีสดุของเรา FBA จะเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ 
Sale Rank ของสินค้าคณุอนัดบัดีมากขึน้ ซึง่หมายถึงว่าสินค้าของคณุก็ถกูค้นหาเจอได้ง่ายขึน้เช่นกนั



Appendixควรใหใ้ครเป็นคนส่งสนิคา้ไปทีค่ลงัสนิคา้ของอเมซอน
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คณุควรใหใ้ครเป็นคนส่งสนิคา้ไปทีค่ลงัสนิคา้ของอเมซอน 

การสง่สนิคา้ไปทีค่ลงัสนิคา้ของอเมซอนไม่วา่จะเป็นการสง่สนิคา้ทางเคร ือ่งบนิหรอืทางเรอื ผูท้ีท่ า

การจดัสง่สนิคา้จะตอ้งเป็นผูจ้ดัสง่ทีใ่หบ้รกิารแบบ Door to Door service คอืมบีรกิารสง่สนิคา้

ถงึทีค่ลงัสนิคา้ของอเมซอน



Appendixจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่สนิคา้ทีส่่งไปอยู่ทีไ่หนแลว้ ถูกส่งไปที่

คลงัสนิคา้ของอเมซอนแลว้หรอืไม่ อเมซอนรบัสนิคา้แลว้

หรอืยงั



การตดิตามสถานะการจดัสง่

คณุสามารถติดตามสถานะของ Shipment ท่ีคณุได้สร้างไว้ได้ท่ีแถบ Inventory > Manage FBA Shipments



การตดิตามสถานะการจดัสง่

คณุสามารถติดตามสถานะของรายการจดัส่งท่ีได้ส่งออกไปแล้วได้ท่ีแถบ Shipments หรือติดตามสถานะการจดัส่งได้ท่ีแถบ 
Track Shipment

ดสูถานะการจดัสง่สถานะค าร้อง



ความหมายของสถานะการค ารอ้ง

• Working
>> Working: แสดงให้ผู้ส่งสินค้าทราบว่าคณุก าลงัด าเนินการใน shipping plan นีอ้ยู่
>> Ready to Ship: แสดงให้ผู้ส่งสินค้าทราบว่าคณุก าลงัด าเนินการ shipping plan เสร็จเรียบร้อย (Approved) แต่ยงัไม่ได้ท าการจดัส่งสินค้า (Mark as shipped)

• Shipped: แสดงให้ผู้ส่งสินค้าทราบว่าคณุได้ท าการส่งสินค้าให้ logistic provider เป็นท่ีเรียบร้อย

• In-Transit : แสดงให้ผู้ส่งสินค้าทราบว่าตอนนีอ้ยู่ในช่วง Transit สินค้าระหว่างเมือง (ส่วนมากจะพบเจอกบัผู้ส่งแบบ LTL หรือ FTL)

• Delivered: แสดงให้ผู้สง่สินค้าทราบวา่ พสัดขุองท่านได้ถงึ. FBA warehouse เป็นท่ีเรียบร้อย

• Receiving: แสดงให้ผู้สง่สินค้าทราบวา่สินค้าอยูใ่นขัน้ตอนการ scan และนบัสินค้าภายในกลอ่ง

• Closed: แสดงให้ผู้ส่งสินค้าทราบว่าพสัดขุองท่านได้ถกูเปิดและนบัสินค้าเข้าคลงัเป็นท่ีเรียบร้อย

• Deleted: แสดงให้ผู้ส่งสินค้าทราบว่า shipping plan นีไ้ม่ได้ใช้งานอีกต่อไป



Appendixสามารถให ้Amazon ส่งสนิคา้ทีอ่ยู่ใน FBA ไป

นอกอเมรกิาไดห้รอืไม่?



เร ิม่ตน้ใชง้าน FBA Export เพือ่เขา้ถงึลูกคา้ท ัว่โลก

FBA Export เป็นบรกิารจาก Amazon ทีช่ว่ยใหล้กูคา้ตา่งชาตท่ัิวโลก ทีน่อกเหนอืจากลกูคา้อเมรกิา สามารถซือ้สนิคา้
ของคณุได ้โดยคณุสามารถเลอืกรายการสนิคา้ทีต่อ้งการขายผา่นโปรแกรม FBA Export โดยลกูคา้จะเป็นผูช้ าระคา่จัดสง่
และภาษีทอ้งถิน่ 

เง ือ่นไขการใช ้FBA Export
• ผูซ้ ือ้จากตา่งประเทศช าระคา่ขนสง่และภาษีศลุกากรระหวา่งประเทศ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรับคณุ
• คณุสามารถก าหนดวา่สนิคา้ใดทีค่ณุตอ้งการยกเวน้จาก FBA Export เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางธรุกจิของคณุเอง
• คณุสามารถก าหนดไดว้า่สนิคา้รายการใดบา้งทีล่กูคา้สามารถสง่คนืได ้โดยคณุไมต่อ้งจา่ยคา่จัดสง่ใดๆ ส าหรับรายการสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้สง่คนื
• Amazon ไมไ่ดท้ าเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมผูข้ายเพิม่เตมิส าหรับโปรแกรม FBA Export

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่งนี้ คลกิ

https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/export.html


เร ิม่ตน้ใชง้าน FBA Export เพือ่เขา้ถงึลูกคา้ท ัว่โลก

เริม่ตน้ใชง้าน FBA Export โดยเขา้ไปที ่Settings > Fulfillment by Amazon > Export Settings 
และปรับตัง้คา่ตามรปูภาพดา้นลา่ง

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่งนี้ คลกิ
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https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/export.html


เร ิม่ตน้ใชง้าน FBA Export เพือ่เขา้ถงึลูกคา้ท ัว่โลก

ดคู าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่งนี้ คลกิ

สนิคา้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มโปรแกรม FBA Export ได้

• อาหาร
• สิง่ทีรั่บประทานเพือ่ทดแทนอาหาร
• ไม ้
• สนิคา้ Over-sized
• สนิคา้อนัตราย (Hazmat)
• อปุกรณ์เสรมิโทรศพัทม์อืถอื

https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/export.html


Thank you for your time
For more information, please visit 

Amazon Seller University in ภาษาไทย

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

