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ประเด็นการเรยีนรู ้

1. โครงการ ‘Grow with API’ 

2. กรณีศกึษา : ความส าเร็จของกลุม่ Pilots ทีเ่ริม่ใช ้API: PushAuction
และเคล็ดลับวธิปีรับตัวในยคุ Covid-19 ป๊ัมยอดขายโตจากปีทีแ่ลว้ +180%

3. สาธติวธิใีชง้าน PushAuction ขยายตลาดไป eBay Sites ประเทศอืน่ๆ

4. แคมเปญพเิศษใน Dashboard.eBay.COM.SG: Category Promotion 
& API Promotion คอือะไร? ท าอยา่งไรจงึจะไดรั้บสทิธิ?์

5. 3 เรือ่งตอ้งท า! สูค่วามส าเร็จทีย่ั่งยนื: Terapeak, Promoted Listings, 
Expedited Shipping



วทิยากรวนันี้

eBay Thailand: แซนด์ ลติา แนน PushAuction: ออฟ ชนันต์



API คอือะไร?
API ยอ่มาจาก Application Programming Interface
หมายถงึ ชอ่งทางการเชือ่มตอ่เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งซอฟตแ์วร์

โปรแกรมส าเร็จรปู
ทีใ่ชล้งขายสนิคา้

+จัดการรา้น eBay Stores
อาทิ PushAuction, 
SoldEazy, Viewider, 

บรษัิทขนสง่ Logistics อาทิ
Thailand Post, DHL, 

DHL eCommerce, FedEx ฯลฯ

•ขอ้มลูใน Listings
ภาพ, Title, จ านวนสนิคา้
Item Specifics, 
วธิจัีดสง่, Handling 
Time, โปรโมชัน่ ฯลฯ
• รายละเอยีดออเดอร์
ซือ้ขาย ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้-ผูข้าย
•Tracking No.
•สถานะการจัดสง่ ฯลฯ

• รายละเอยีดออเดอรท์ีจ่า่ยเงนิแลว้
• ขอ้มลู CN22,Commercial Invoice
• Tracking No. สถานะการจัดสง่ ฯลฯ

‘Grow with API’
เนน้ทีก่ารใชโ้ปรแกรมส าเร็จรปู

PushAuction
ลงขายสนิคา้มากขึน้ 
ขยายตลาดรวดเร็ว



เพิม่ Listings ในเว็บ eBay ประเทศอืน่ 
(ทีไ่มใ่ช ่eBay.com)
ใน eBay Account ทีใ่หญส่ดุของเรา

Clone Accounts เตบิโตระยะยาว  
เราม ีeBayID หลายอนัได ้ขยายตลาด 
ลดความเสีย่ง 

เราใช ้API ขยายตลาดไดอ้ยา่งไร?



ตอ้งสมคัร
ท ัง้ 2 กจิกรรม!

สมัครไดท้ี่
https://ebaythailand.
co.th/grow-with-api/



วธิกีารนบัคะแนน

1. ตอ้งเป็น New Listings ทีเ่กดิขึน้จาก
การใชโ้ปรแกรม PushAuction
ลงขาย เทา่นัน้!

2.  ระยะเวลาสะสมคะแนน คอื 
27 ตลุาคม – 30 พฤศจกิายน
และนับรวมทกุบญัช ีeBayID
ทีท่า่นแจง้เขา้มาตอนสมัคร

รางวลัโครงการ Grow with API

1 Active Listing 
ทีส่รา้งผา่น 

PushAuction
= 1 คะแนน



ความส าเร็จของกลุม่ Pilots 

ทีเ่ร ิม่ใช ้API: PushAuction



แชรป์ระสบการณ์ ความส าเร็จของผูใ้ช ้API : PushAuction

3 สตูรส าเร็จ

1.  Product Sourcing

Sourcing Site Expansion Spread

ของเยอะ! = มโีอกาส 
search ตดิเยอะกวา่

เพิม่โอกาสในการขาย

ยอดเพิม่! 10-15%

หาของใหมเ่ขา้รา้น
อยา่งนอ้ย 
10 SKUs ตอ่สปัดาห์

2. Corridor Expansion 

ขยายตลาดใหม่

ผูซ้ือ้ eBay แตล่ะ Site 
มคีวามสนใจสนิคา้แตกตา่งกนั

เพิม่ฐานลกูคา้ 
กา้วสูต่ลาดทีม่ผีูซ้ ือ้กวา่ 182 ลา้นคน

เพิม่โอกาสในการขาย

3. Multi Acct to Multi Sites

eBay.com

eBay.co.uk

eBay.com.au

eBay.de

eBay.com

eBay.co.es

eBay.com.fr

eBay.ca

eBay.com

eBay.co.it

eBay.com.uk

eBay.com.de



Pilots ทีใ่ช ้API เตบิโตอยา่งไร?

ส ารวจการเพิม่ข ึน้ของ Active Listing ของกลุม่ Pilots API

2. ตอ่มา เนน้Focus ปรบัปรงุ Listing
ใหม้คีณุภาพ โดยเฉพาะอนัทีเ่ร ิม่ตดิตลาด
เพือ่ให ้Search ตดิงา่ย ขายงา่ยขึน้
> เพิม่ภาพ, เพิม่ item specs, 
ท า Promoted Listings เพิม่ ฯลฯ

เคล็ดลบั:
กลุม่ Pilots เลอืกลง Listings เพิม่ใน Sites ทีข่ายด ีมลีกูคา้กวา้ง เชน่ eBay.CO.UK , 
eBay.COM.AU (ยอมลงทนุกบั Insertion Fees และเปิด eBay Stores เพือ่ท าโปรโมชัน่ในรา้น)



ส ารวจยอดขายของกลุม่ Pilots API

ท ัง้กลุม่ มยีอดขายเพิม่ข ึน้รวม +44%
คดิเป็นยอดขายรายสปัดาหท์ี่

เพ ิม่ข ึน้ถงึ  +$13,000

Pilots ทีใ่ช ้API เตบิโตอยา่งไร?

ยอดขายเตบิโตรวดเร็วภายใน
10 สปัดาห์ หลงัจากขยายรา้นดว้ย API



ยอดขายในปี 2020 ยอดขายในปี 2019 ยอดขายเพิม่ข ึน้ โตจากปีทีแ่ลว้ %

ยอดขายเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด!

+185% เพิม่ข ึน้จากปีทีแ่ลว้ในชว่งเวลาเดยีวกนั

(ย า้) ยอดขายพุง่ จาก 3  สตูรส าเร็จ
- Sourcing หาของใหม่ๆ เขา้รา้น เพิม่จ านวน Active Listings ดว้ย API (Product Sourcing)
- Site Expansion เพิม่จ านวน Active Listings ไปยงั eBay Site อืน่ๆ (Corridor Expansion)
- Spread ขยายรา้น เพิม่บญัช ีแตกหน่อไปยงั eBay Site ตา่งๆ (Multi Accts, Multi Corridors)

Pilots ทีใ่ช ้API เตบิโตอยา่งไร?



Feedback จากผูท้ ีใ่ช ้API

“มผีูช้ว่ยในการจัดการรา้น ชว่ยเพิม่ Listing ไดท้ลีะจ านวนเยอะๆ ไมเ่สยีเวลา”

“มเีวลามากขึน้ ใหไ้ปท าอยา่งอืน่ เชน่ หาของ หรอื หาวธิเีพิม่ Traffic เขา้รา้น”

“สามารถใหท้มีงานในรา้น เขา้มาจัดการรา้นใหไ้ด ้เพราะ PushAuction มใีห ้2 Users 
สะดวกในกรณีทีเ่จา้ของรา้นยุง่หรอืตดิธรุะ”

“ม ีBack Up Data ส ารองเก็บไว ้เผือ่กรณีฉุกเฉนิ”



สง่ Economy ธรรมดา อาจชา้และสญูหาย คา่สง่ก็แพงขึน้

สง่ดว่น อุน่ใจ ลกูคา้ยนิดจีา่ย สนิคา้ไปถงึไว ตรวจสอบได ้ดตีอ่การประเมนิ     

สง่ดว่นยงัไงก็คุม้กวา่

สง่ดว่น: สง่ถงึเร็วกวา่ ม ีTracking ทัง้ A-Scan และ D-Scan 

ปัญหาเรือ่งจัดสง่มนีอ้ยกวา่ อตัราเกดิ Defect ลดลง

Account สขุภาพด ี
Search ตดิงา่ย ขายคลอ่ง

ผา่นประเมนิ 
SEA Service Metrics

(เคส INR นอ้ย)

เคล็ดลับปรับตัวยคุ Covid-19: สง่ดว่นพเิศษ ลกูคา้พอใจ+ยนิดจีา่ย 



เคล็ดลบัการจดัการสนิคา้ (Revise Listings) ใหเ้หมาะกบั
การจดัสง่แบบดว่นพเิศษ

Lot Items

จดัท า Listing แบบขายยกเซ็ต หรอื ยกล็อต (ใหคุ้ม้คา่สง่แบบดว่นพเิศษ)

High-Priced Items

หาสนิคา้ทีร่าคาแพงมาลงขายบา้ง เนน้ของคณุภาพด ีมแีบรนด์
เป็นทีรู่จ้กัของตา่งชาติ (ลกูคา้ยนิดจีา่ย เพราะในประเทศของเขา 
อาจหาซือ้ของเหลา่นีไ้มไ่ด ้และเดนิทางมาไทยเพือ่ซือ้ก็ยงัไมไ่ด)้

หรอืน าสนิคา้ทีข่ายดกีอ่นชว่ง Covid-19 มาขายแบบยกเซ็ต

ควรคดิคา่สง่ดว่นแยกออกจากคา่สนิคา้  ตัง้คา่เป็น Expedited Shipping from 
Outside of USA



สาธติวธิใีชง้าน PushAuction

ขยายตลาดไป eBay Sites ประเทศอืน่ๆ



สอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบั PushAuction

ตดิตอ่ LINE : @pushauction

วดิโีอสาธติฯ จะเผยแพรใ่น



รูจั้กแคมเปญพเิศษ
ใน Dashboard.eBay.COM.SG

• Category Promotion
• API Promotion



Dashboard.eBay.COM.SG แหลง่ขอ้มลูส าคญั ผูข้ายตอ้งเช็ค!

1. ตรวจ SEA Service Metrics 
ทกุวันพธุ หลงับา่ย 2 เวลาไทย 

2. แจง้สทิธพิเิศษ แคมเปญ Final 
Value Fee Rebates (รบัเงนิคนื
คา่ Final Value Fee บางสว่น)

เรยีนรูเ้พิม่เตมิ เกีย่วกบั SEA Service Metrics จาก
คลปิวดิโีอ eBayTH Boot Camp 2020 Workshop 2: 
CBT Dashboard

อา่นนโยบาย Unsatisfactory 
Item & Delivery Rates 
(SEA, July 2019) ที ่
https://ebaythailand.co.th/policy-
unsatisfactory-item-delivery-rates-
sea-july-2019/

• API Promotion
• Category Promotion

• แคมเปญพเิศษ มอบใหก้บั eBayID ทีไ่ดรั้บคัดเลอืก
เทา่นัน้ (สมมตวิา่เราม ีeBayID หลายอนั อาจจะไดรั้บ
คัดเลอืกเพยีงบางอนั ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของแคมเปญ
แตล่ะอนั) อนัทีม่ขีอ้มลูใน CBT Dashboard คอืไดส้ทิธิ์

• แคมเปญ Category Promotion และ API Promotion 
ผูข้ายตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขของแคมเปญ (ไมต่อ้งกด
ปุ่ มคอนเฟิรม์ใดๆ แตต่อ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขครบถว้น 
แลว้จะไดรั้บเงนิคนืมาภายหลังเอง แตห่ากปฏบิัตไิม่
ครบตามเงือ่นไข ก็จะไมไ่ดรั้บเงนิคนื)

https://ebaythailand.co.th/policy-unsatisfactory-item-delivery-rates-sea-july-2019/


ตวัอยา่ง: API Promotion Program

วธิตีรวจสอบสทิธขิองทา่น

1. ไปที ่ http://dashboard.ebay.com.sg

2. กดด ูSales & Marketing Events 

3. หากทา่นพบรายละเอยีดแคมเปญ อาทิ
“2020Q4 API Promotion Program 
SEA” แสดงวา่ Account บญัช ีeBay นี้
ไดรั้บสทิธพิเิศษ เขา้รว่มแคมเปญนัน้ๆ ไดเ้ลย

ผูข้ายไมต่อ้งกดปุ่ มคอนเฟิรม์ใดๆ แตต่อ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขครบถว้น แลว้จะไดรั้บ FVF คนืมา
บางสว่นในภายหลัง (ระบบจะเก็บเงนิไปกอ่น)

ตัวอยา่งของเงือ่นไข API Promotion
- ตอ้งเป็นสนิคา้ทีล่งขายดว้ย API ทีเ่ป็น SSPs
อาท ิPushAuction , SoldEazy , Viewider

- มวีงเงนิทีจ่ะไดรั้บคนืสงูสดุ (Rebate Cap)

http://dashboard.ebay.com.sg/


API Promotion Program คอือะไร?

Promotion Period:   1 Oct 2020 – 31 Dec 2020  

Condition:

Sold items listed using one or more Applicable API Tool(s) on an Applicable eBay Site(s) using the Applicable eBay Account(s) qualify for incentives 
as follows:  

Target 1: เง ือ่นไขประเภทที ่1

eBay Site → Any Applicable eBay Sites, including the Specific eBay Sites.
Incentive → Reimbursement of 30% of the final value fee levied on each qualifying transaction

Target 2: เง ือ่นไขประเภทที ่2 (On-Top)
eBay Site → Any Specific eBay Sites, as long as the Gross Merchandise Volume (“GMV”) generated from the Specific eBay Site by the Participating 

Seller in 2020 accounts for less than 15% of total GMV across all Applicable eBay Sites between January and September 2020. 
*ลงขายดว้ย API ไปยงั eBay Sites อืน่ๆ ทีท่กุวนันี ้ยงัไมใ่ชต่ลาดหลกัของเรา (ดจูากยอดขายทีม่ไีมถ่งึ 15% ของบญัช)ี โดยจะตอ้งเป็นการลงขายใน Account 
เดยีวกนันี ้ ถา้ขายออกจะไดรั้บ Rebate FVF On-Top เพิม่เขา้ไปอกี 20%
Incentive → Reimbursement of 20% of the final value fee levied on each qualifying transaction.

Applicable eBay Site: 
ebay.com, eBay.co.uk, eBay.com.au, eBay.ca, eBay.de, eBay.fr, eBay.it, eBay.es.

Value of Incentive: 
The total incentive payable is capped as follows:
- USD 3,000 per Participating Seller, regardless of the number of qualifying Applicable eBay Account(s).

โครงการพเิศษสนับสนุนผูข้ายใหล้งขายสนิคา้ดว้ยโปรแกรมชว่ยขายส าเร็จรปู (API) โดยตอ้งมยีอดขายจาก Listing ทีส่รา้งโดยโปรแกรม 
API ทีก่ าหนด อาท ิPushAuction, SoldEazy, Viewider

ไดรั้บ Final Value Fee Rebate เงนิคนื 30%
ส าหรับ Listings ทีล่งขายดว้ย API จะลงขายไป
ที ่eBay Sites ใดก็ได ้ ขายออกภายใน 31 ธค 20

ก าหนดจา่ยทา่นละไมเ่กนิ $3,000

ระยะเวลาของแคมเปญ (Listings ทีล่งขายดว้ย API + ขายออกในชว่งนี)้

เขา้ไปดทูี ่Dashboard.eBay.COM.SG



ผูข้ายทีล่งของใน Category ทีท่าง eBay ก าลงัสนบัสนนุโปรโมท  แลว้ขายของออกไปได ้จะไดร้บั Final Value 
Fees คนืบางสว่น โดยในไตรมาส 4/2020 สนิคา้ทีอ่ยูใ่นหมวดหมู ่Health & Beauty และ Business & Industrial 
ก าลงัไดรั้บสทิธพิเิศษ  (มลีงิคใ์หเ้ขา้ไปเชค็ Category ทีอ่ยูใ่นโครงการ Category Promotion)

วธิกีารตรวจสอบวา่ทา่นไดร้บัสทิธกิารเขา้รว่ม Category Promotion หรอืไม ่สามารถเช็คไดด้งันี้

Category Promotion คอือะไร?
เขา้ไปดทูี ่Dashboard.eBay.COM.SG

วธิตีรวจสอบสทิธขิองทา่น

1. ทา่นจะไดรั้บ email invitation จาก eBay 

2. เขา้ไปที ่ http://dashboard.ebay.com.sg

กดด ูSales & Marketing Events 

3. หากทา่นพบรายละเอยีดแคมเปญ อาทิ
“SEA 2020Q4 H&B and B&I Category 
Promotion” แสดงวา่ Account บญัช ีeBay นี้
ไดรั้บสทิธพิเิศษ เขา้รว่มแคมเปญนัน้ๆ ไดเ้ลย

<<  ตวัอยา่งอเีมล ์ทีท่าง
eBay สง่ไปแจง้เชญิทา่น
เขา้รว่ม Category Promotion

http://dashboard.ebay.com.sg/


ใหท้า่นเขา้ไปเชค็ทีห่นา้ CBT Seller Dashboard ตามลงิคน์ี้ https://dashboard.ebay.com.sg/
ไปทีแ่ถบ Sales & Marketing Events หากทา่นพบรายละเอยีดแคมเปญแสดงวา่ Account บญัช ีeBay นีข้องทา่น 
สามารถเขา้รว่มได ้

วธิกีารตรวจสอบวา่ทา่นไดร้บัสทิธกิารเขา้รว่ม Category Promotion หรอืไม ่สามารถเช็คไดด้งันี้ (ตอ่)

ใหค้ลกิเขา้มาที ่Tab:  Sales & Marketing Events

รายละอยีดโครงการ: SEA 2020Q4 H&B and B&I Category Promotion

https://dashboard.ebay.com.sg/


วธิกีารเขา้รว่ม Category Promotion: Q4/2020

1. ผูข้ายไมต่อ้งท าการสมคัรใดๆ (เพราะทา่นไดร้ับคดัเลอืกเขา้แคมเปญแลว้) เพยีงแคล่งสนิคา้ทีอ่ยูใ่น Category Promotion
>> มรีายละเอยีดใหค้ลกิดวูา่ สนิคา้ไหนจัดอยูใ่น Category Promotion (ดตูามภาพดา้นลา่ง) 

2. ผูข้ายจะตอ้งมยีอดขายจากสนิคา้ทีอ่ยูใ่น Category Promotion อยา่งนอ้ย $2,000 ภายในระยะเวลาของแคมเปญ
(18 Oct 2020 – 26 Dec 2020) จงึจะนับวา่ไดเ้ขา้รว่มแคมเปญอยา่งแทจ้รงิ และมสีทิธิไ์ดรั้บคา่ Final Value Fee (FVF)
คนืบางสว่น* (แคมเปญในรอบ Q4/2020 อตัรา FVF Rebate คอื 80%)

>>> ระบบจะจา่ยคนืเงนิออกมาเมือ่มยีอด FVF Rebate สงูกวา่ $200 (Minimum FVF Rebate Payout) 
ดงันัน้ หมายความวา่ ยอดขาย (Sales) ข ัน้ต า่ ทีผู่ข้ายจะตอ้งขายไดเ้พือ่ไปใหถ้งึจดุทีร่ะบบจะจา่ยเงนิ FVF Rebate 
ออกมา คอื $2,500 (คอืสมมตวิา่ ทา่นขายได ้$2,500 คดิเป็น FVF รวมทีป่ระมาณ $250 จากนัน้ เมือ่ครบเวลา ระบบแคมเปญ
จะคนืเงนิใหท้า่น 80% ของ FVF ทา่นจงึจะไดร้ับเงนิคนื $200)

>>> จา่ยเงนิคนืใหส้งูสดุตอ่ผูข้าย 1 เจา้ ไมเ่กนิ FVF Rebate Cap. ที ่$2,000

* Eligible eBay Accounts that sell inventory in the Promotion Categories (Click here to download the full category list.) on any Applicable eBay Site during the Promotion Period
are entitled to receive an incentive of 80% Final Value Fee (FVF) reimbursements on the Gross Merchandise Value (GMV) achieved in the Promotion Categories that exceed
the Quarterly GMV Base (where applicable - this will be communicated to you on SEA CBT Seller Dashboard). The incentive will be paid by way of a set-off against the fees owed
to eBay by the Eligible eBay account or any other method as may be determined by eBay in its sole discretion and which shall be notified to you by email.
*The calculation of incentive shall be subject to eBay’s sole determination and will be done after each Promotion Period. eBay will not notify accounts which have not met the
incentive requirements and will not share detailed incentive calculation data with any Eligible eBay Account.

https://ebaycbt.my.salesforce.com/sfc/p/90000000H34D/a/2s000000CfE8/hWNqxvTP.99gWKJg9rpgMfK_toP1b56EeSwPLw_H4zo


วธิกีารเขา้รว่ม Category Promotion (ตอ่)

3. eBay Sites ทีส่ามารถเขา้รว่มไดค้อื eBay.com, eBay.co.uk, eBay.de และ eBay.com.au

4. เมือ่แคมเปญจบลง (หลงัวนัที ่26 ธันวาคม 2020) สามารถมาเชค็ไดว้า่ทา่นไดรั้บการคนื FVF บางสว่นหรอืไม ่ตามรปูภาพดา้นลา่ง

คลกิที ่Tab นีเ้พือ่เชค็รางวลัหลงัแคมเปญจบ



สรปุ : เร ิม่ใช ้API ต ัง้แตว่นันี!้

API Promotion

ผูข้ายไดร้บั Final Value Fee (FVF) คนืบางสว่น
โดยผูข้ายจะตอ้งลงของทีอ่ยูใ่น Category ทีท่าง eBay สนุบสนุนโปรโมท และขายไดต้ามเป้าทีก่ าหนด 
จงึจะไดร้ับ FVF คนืบางสว่น (80%)

Category Promotion

ผูข้ายไดร้บั Final Value Fee (FVF) คนืบางสว่น

โดยผูข้ายจะตอ้งลงขายสนิคา้ดว้ยโปรแกรมชว่ยขายส าเร็จรปู (API) และมยีอดขายจาก Listing ทีส่รา้งโดย
โปรแกรม API ตามทีก่ าหนด จงึจะไดร้ับ FVF คนืบางสว่น (30-50%)

คุม้ที่ 1

คุม้ที่ 2

ONLY : ผูข้ายระดบั PRO1 ขึน้ไป

ONLY : ผูข้ายระดบั PRO1 ขึน้ไป



ถาม:  อยากไดรั้บสว่นลด Final Value Fee 

โดยเขา้รว่มแคมเปญพเิศษ ทีอ่ยูใ่น

Dashboard.eBay.COM.SG ตอ้งท าอยา่งไร?

ตอบ: เตบิโตแบบ Step-up กบั eBay!
(ดรูายละเอยีดหนา้ถัดไป)



เตบิโตแบบ Step-up กบั eBay

ผูข้ายทีจ่ะไดรั้บเชญิเขา้รว่มแคมเปญพเิศษ ผา่นทาง Dashboard.eBay.COM.SG จะตอ้ง

1. มสีขุภาพบญัชทีีด่ี→ ตดิตามนโยบายและปรับตวัได ้
• เป็น Above Standard ขึน้ไป  และบญัชมีอีายเุกนิ 180 วนั
• ม ี% SNAD, INR ต า่กวา่ 2% (ผา่นการประเมนิ SEA Service Metrics)
• สภาพบญัชปีกต ิไมถ่กู Suspended ไมถ่กู Restricted และไมท่ าดรอปชปิ

2. เขา้รว่มกจิกรรมกบั eBay Thailand อาท ิ‘Grow with API’, Bootcamp

3. มยีอดขายสะสมตอ่ปีสงูกวา่ $8,500 (รวมทกุบญัชี eBayID ตามทีท่า่นแจง้เขา้มา)
(เป็นผูข้ายระดบั PRO1 ขึน้ไป ดรูายละเอยีดหนา้ถัดไป)

4. ม ีGrowth Mindset ตัง้ใจเตบิโต ปรับตวัตามค าแนะน าจาก eBay

ทัง้นี ้ผูข้ายทีจ่ะไดร้ับ Final Value Fee Rebates (ไดรั้บสว่นลดคา่ FVF บางสว่น เป็นเงนิคนืเขา้บญัช)ี 
จากแคมเปญพเิศษใน Dashboard.eBay.COM.SG จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของแคมเปญนัน้ๆ 
ซึง่แตล่ะแคมเปญอาจมรีายละเอยีดเงือ่นไขตา่งกนั



Step-up สะสมยอดขาย ไตโ่บนสั PRO รบัสทิธพิเิศษ

โบนสั PRO1 ยอดขายสะสมสงูกวา่ $8,500/ปี
• ไดรั้บเชญิเขา้รว่มแคมเปญพเิศษผา่นทาง Dashboard.eBay.COM.SG

โบนสั PRO2 ยอดขายสะสมสงูกวา่ $20,000/ปี
• ไดรั้บเชญิเขา้รว่มแคมเปญพเิศษผา่นทาง Dashboard.eBay.COM.SG
• ไดร้ับค าแนะน าจาก eBay ทางโทรศพัท์ และ LINE: @eBayThailand

โบนสั PRO3 ยอดขายสะสมสงูกวา่ $40,000/ปี
• ไดรั้บเชญิเขา้รว่มแคมเปญพเิศษผา่นทาง Dashboard.eBay.COM.SG
• ไดร้ับค าแนะน าจาก eBay ทางโทรศพัท์ และ LINE: @eBayThailand
• ไดรั้บเชญิเขา้รว่มกจิกรรมพเิศษ Pilot Trainings และสนับสนุนเปิดบญัชเีพิม่ใหม ่

โดยไดร้ับ Selling Limit อตัราพเิศษ   เมือ่เตบิโตตอ่เนือ่งจะไดร้ับ AM

หมายเหต:ุ โบนัส PRO ทกุระดบัจะมกีารประเมนิทกุปี คดัเลอืกผูข้ายตามสขุภาพบญัช ียอดขายสะสม ฯลฯ

วธิสีมคัรรบัโบนสั PRO คอื เขา้รว่มกจิกรรมกบั eBay Thailand!



3 เร ือ่งตอ้งท า! สูค่วามส าเร็จทีย่ ัง่ยนื 

• Terapeak วเิคราะหต์ลาด หาสนิคา้ใหม่ๆ  มาขาย

• Promoted Listings โปรโมทสนิคา้ เพิม่ Traffic

• Expedited Shipping สง่ดว่น อุน่ใจ ลกูคา้ Happy บญัชแีข็งแกรง่



วเิคราะหต์ลาด หาสนิคา้ เทยีบราคา

✓ คน้หาครอบคลมุถงึระดบั Active Listings โดยใช ้keyword หรอื product identifier

✓ เพิม่ประสทิธภิาพการคน้หาดว้ย Item Specifics

✓ สามารถดู Listing โดยรวมได ้เพยีงน าเมา้สไ์ปชีท้ีผ่ลการคน้หา

เรยีนรูว้ธิกีารใช ้Terapeak ไดท้ี่ eBayTH Boot Camp 2020: Workshop 9
How-to วเิคราะหต์ลาด  Research > Terapeak
https://ebaythailand.co.th/ebay-thailand-boot-camp-2020-workshop-9/

มี Basic Store ขึน้ไป ใชฟ้ร!ี

แนะน าสนิคา้ใหม ่เพิม่โอกาสขายได้

✓ จา่ยเฉพาะสนิคา้ทีข่ายไดจ้ากการท า Promoted Listings เทา่นัน้

✓ ไมต่อ้งม ีStore ก็ท าได ้

✓ ตัง้คา่ไดเ้อง eBay แนะน าใหต้าม Insights ของตลาด

✓ เป็นผูข้ายระดับ Above Standard & Top-rated Seller 

ศกึษาเพิม่เตมิ ไดท้ี่ https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-
marketing/promoted-listings.html#m17-tb7 

https://ebaythailand.co.th/ebay-thailand-boot-camp-2020-workshop-9/


ค าถาม – ค าตอบ

Q&As



โตเร็ว โตไว 
ขยายตลาดดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู

Multi-corridor LLs Expansion
Q4/2020


