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eBay Thailand: 
“ความส าเร็จของผูข้าย คอืความส าเร็จของเรา”

• แหลง่ขอ้มลู “eBay Official” 
เคล็ดลบัความส าเร็จ นโยบายลา่สดุ 

• มทีมี Account Manager
หนุนผูข้ายใหเ้ตบิโต

ชอ่งทางรบัขา่วสาร



ปรกึษาเคส กรณีระหวา่งผูซ้ ือ้-ผูข้าย 
ตดิตอ่ 
eBay Customer Service (ไทย)
โทร. 001-800-441-8105
thaiservice@ebay.com

อา่นเคล็ดลบัผูข้ายไดท้ี.่....หากทา่นมขีอ้สงสยัจากบทเรยีน
แอดไลนส์ง่ค าถามไดท้ี่…….



วทิยากรวนันี้



ประเด็นการเรยีนรู ้

• เจาะลกึตลาดจวิเวลรี ่บน eBay

• เทคนคิการลงขายสนิคา้ในกลุม่ Jewelry

• นโยบายทีค่วรรู ้เมือ่ลงขายสนิคา้ในกลุม่นาฬกิา /สนิคา้มแีบรนด์

• เคล็ดลับการจัดสง่สนิคา้ราคาสงู & โปรโมชัน่พเิศษจาก FedEx



คอรส์ออนไลน ์eBay Success! 
มอืใหม ่เร ิม่ตน้แบบมอืโปร   

ใช ้API ต ัง้รา้น eBay

รูว้ธิใีช้ Platform

Market Research

บญัชสีขุภาพดี

ท าโปรโมช ัน่เองได!้ 10.  สรา้งเสรมิ เพิม่ยอดดว้ย Promoted Listings และ Promotion Tools

1. เปิดตวั คอรส์ eBay Success!  วาง Mission เป้าหมายความส าเร็จ!
2. Listing Anatomy “Listing ขายด ีมหีนา้ตาอยา่งไร” ( 3 คลปิยอ่ย)
3. Seller Hub & eBay Keywords ทีผู่ข้ายควรรู ้

4. วธิใีชโ้ปรแกรม API เพือ่ขยายตลาด  เตรยีมรา้นไวก้อ่น
เหมาะกบัผูข้ายนติบิคุคล, ผูข้ายใหมท่ีย่ังไมม่ ีPayPal, ม ีSelling Limit นอ้ย

5. เคล็ดลบัการจัดสง่สนิคา้ และวธิสีรา้ง Shipping Rates Table
6. ความส าคญัของ CBT Seller Dashboard
7. Listings:  Do’s & Don’ts
8. วธิดีแูลลกูคา้แบบผูข้ายมอืโปร

9.  สนิคา้ทีค่วรน ามาขายบน eBay และวธิใีช ้Terapeak (Market Research)

Scan QR นี ้
สมัครเรยีนออนไลน์

ฟร!ี



อยา่ลมื!
สมคัร

รบัสทิธพิเิศษ







เจาะลกึตลาด

จวิเวลรี ่

บน eBay



• เครือ่งประดับแฟชัน่ ช ิน้งานทัง้ชิน้มไิด ้
ท าขึน้จากโลหะมคีา่หรอืพลอยมคีา่ เชน่ 
ท าจากพลาสตกิชบุส ีไขม่กุปลอม
ตย: CZ Stone and Silver Plated
Bronze

เครือ่งประดบัประเภทตา่งๆ บน eBay

• เครือ่งประดับ Jewelry ตัวเรอืนท าจาก
โลหะมคีา่หรอืฝังดว้ยเพชรพลอยมคีา่
(องคป์ระกอบสว่นใดสว่นหนึง่ก็ได)้
เชน่ ทองค าแท ้ทองขาว Silver 925
ฝังเพชร ฝังทับทมิ ฝังมกุแท ้หรอื
ตกแตง่ดว้ย CZ ก็ได ้ซึง่จะมแีบรนด์
หรอืไมม่แีบรนดก์็ได ้

• ตอ้งระบเุนือ้พลอยวา่ Treated, 
Enhanced, Lab-Created,
ตย: Natural Diamond with Silver 
Plated Bronze
CZ Stone and 925 sterling silver

• โลหะมคีา่หรอืเพชรพลอย ทีเ่ป็นของมอื
สองหรอืของเกา่

เตบิโต
ตอ่เนือ่ง

Jewelry Policy
(English)



สนิคา้ขายดใีนกลุม่เครือ่งประดบั Fine Jewelry



ศกัยภาพตลาดเพชรพลอยประเภทตา่งๆ

พลอย 7 ประเภท ทีต่ลาดนยิมมากทีส่ดุ
(รวม market share คดิเป็น +60% ของตลาดทัง้หมด)

1.แซฟไฟร ์(Sapphire) สทีีน่ยิมทีส่ดุ คอื สนี า้เงนิ 
(ไพลนิ) รองมาคอื Pink Sapphire และสอีืน่ๆ

2. มรกต (Emerald)

3. ทับทมิ (Ruby)

4. โทปาซ (Topaz) สตีา่งๆ เชน่ Blue Topaz

5. โอปอล (Opal)

6. อเมทสิต ์(Amethyst) 

7. เพชร (Diamond) – คนไทยยังขายนอ้ย 
ชา่งไทยฝีมอืดี โอกาสตลาดใหม!่



ผูซ้ ือ้ปลกี ผูซ้ ือ้ไปขายตอ่

ตลาดท ัว่ไป

โหมดการซือ้

พฤตกิรรมการซือ้
- อ านาจการใชจ้า่ยสงู
- นยิมซือ้เป็นของขวญั
- ตอ่รองราคา Best Offer

- เลอืกของทีห่ลากหลาย
- นยิมซือ้ของราคากลางๆ
- ซือ้แบบประมลูหรอืช าระเงนิทเีดยีว

ลักษณะพฤตกิรรมผูซ้ ือ้จวิเวลรี ่บน eBay



ชว่งทีข่ายด ีม ีTraffic สงู

ชว่งทมี ีTraffic เขา้มาสงู



เทคนคิ

การลงขาย

สนิคา้ในกลุม่ 

Jewelry



ตวัเรอืนทอง ผูข้ายควรเนน้ความใสใ่จดแูลลกูคา้ จัดสง่รวดเร็ว Express หบีหอ่อยา่งพถิพีถิัน
ผูซ้ ือ้นยิมซือ้เพือ่เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ นยิม 18K 14K

ตวัเรอืนเงนิ แบบมพีลอยประดบัจะมรีาคาสงูกวา่แบบทีไ่มม่ี
ผูข้าย Silver 925 จะเนน้ทีก่ารขายไดป้รมิาณมาก บรหิารจัดการลกูคา้ปลกีจ านวนมาก
เนน้สนิคา้ทีม่ดีไีซนห์ลากหลาย  ผูซ้ ือ้บางสว่นเป็น Retailer ซือ้ไปขายตอ่ในประเทศตน

จดุเดน่ของรา้นตอ้งชดัวา่ขาย ตวัเรอืนทอง / เพชรแท ้ / ตวัเรอืนเงนิ / พลอยแท ้ / CZ

ควรมสีนิคา้หลายชว่งราคาใหล้กูคา้ไดเ้ลอืก มดีไีซนห์ลากหลาย 
มตีวัเลอืกมาก = รา้นใหญก่วา่ = นา่เชือ่ถอืมากกวา่ = มโีอกาสขายไดม้ากกวา่!

วธิเีลอืกสนิคา้มาขายบน eBay : Fine Jewelry 

สนิคา้ทีม่ ีCertificate จาก GIA, AGI, IGI, AGS, GCal จะไดรั้บความน่าเชือ่ถอืมากกวา่

เคล็ดลับ
ความส าเร็จ!

*หากมสีนิคา้ใน stock มปีรมิาณมาก ควรน ามาลงขายแบบ Auction เพือ่เรยีก Traffic



เทคนคิการสรา้ง Listing Jewelry & Watches แบบมอืโปร

Search ตดิงา่ย คนเห็นเยอะ เพิม่โอกาสในการขาย 

สรา้งท าเลทอง = Traffic มาก = Top Search Ranking



รปูภาพสนิคา้ทีม่คีณุภาพในการ Search เป็นอยา่งไร? 

1. ใสม่ากกวา่ 6 ภาพ (Resolution 1000 x 1000 pxl) ใสไ่ดม้ากสดุ 12 ภาพ ฟร!ี
2. ภาพแรกควรใชพ้ืน้ขาว + ไมม่ลีายน ้า + ไมม่ขีอบ + ไมม่ตีวัอกัษร
3. ควรมภีาพบรรยากาศ หรอืสิง่ของกบัสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ

4. มภีาพ Certificate ของตวัเพชรพลอย  หรอืใบรับประกนัสนิคา้ เพิม่ความน่าเชือ่ถอื 

5. ภาพทีเ่กีย่วกบัแบรดข์องเรา
ประวัตคิวามเป็นมาของรา้น  หรอื 
ตราประทับจากหน่วยงานทีร่ับรอง
ความน่าเชือ่ถอื เชน่

6. ภาพ Size Chart หรอืวธิกีารวัดไซสแ์หวน ความยาวสรอ้ยคอ 
ชว่ยในการตดัสนิใจซือ้

7. ภาพกลอ่งหรอื packaging ชว่ยในการตดัสนิใจซือ้

ตรารับรองแบรนดจ์ากสถาบนัวจิัย
และพัฒนาอญัมณีไทย (GIT)



ตวัอยา่ง Listing Fine Jewelry
• ภาพเนน้ความสวยงาม เห็นวสัด ุเม็ดเพชร พลอย ชดัเจน เห็นการสวมใส ่
• ไมน่ยิมท า Listing Variation ดา้นดไีซน ์เนือ่งจากชิน้งานแตล่ะชิน้ มคีวาม Unique ไมซ่ ้ากนั (ตัวเนือ้เพชรพลอย แตกตา่งกนั)      
• หากสนิคา้ม ีSetting เดยีวกนั เป็นเพชรทีม่นี ้าหนักเทา่กนั เนือ้เพชรความใส  เทา่กนั  จงึจะท า Listing แบบเตมิสต็อก

เพือ่สะสม Sold History และท า Variation ทีเ่ป็น Size ได ้



การเลอืกใชค้ า Keywords ในการสรา้ง Title

Title Keyword 80 ตวัอกัษร : 5 ค าแรก ส าคญัทีส่ดุ สนิคา้คอือะไร 
น ้าหนัก (carat) ชนดิเม็ดพลอย Cutting, Shape สี ขนาดหนา้พลอย (mm) Metal (…k Gold, 925 Silver) 
จ านวน (เซต็) แบรนด(์ถา้ม)ี  การหงุ-เผาพลอย Treated, Enhanced, Natural, Lab-created, Simulated, Imitation

• ใหเ้ลอืกใชค้ าทีค่ดิวา่คนจะ Search จากค านีเ้ป็นส าคญั เชน่ Diamond, Ring , White Gold, Round Cut, Wedding Ring, Carat 
• Title ไมจ่ าเป็นตอ้งมคี าคณุศพัท ์(adj) เพราะผูซ้ ือ้ จะไมเ่ลอืกคน้จากค าเหลา่นี ้เชน่ Vivid , Extraordinary, Special, Sparkling 
[ผูข้ายจากอนิเดยี มักจะใชค้ าวา่ real , 9K ขณะทีผู่ข้ายจาก USA นยิมระบ ุน ้าหนักเนือ้ทอง น ้าหนักเพชร ความใส-สเีพชร]

14K White Gold Diamond Multi Band Cocktail Ring

Natural Amethyst Oval-Cut Ring with xx ct Diamonds in 24K Rose Gold

ตวัอยา่งการเลอืก Keyword มาใชใ้น Title

XX Carat Solitaire Round Diamond White Gold New Pendant Necklace

24K Solid Yellow Gold Cut Ring Band  X.X Grams 9999

X.XX Ct F/SI2 NATURAL Diamond Solitaire Engagement Ring Marquise 14K White Gold



เป็นชอ่งกรอกรายละเอยีดของสนิคา้ที ่Search Engines ทกุยีห่อ้ เขา้ถงึได ้ควรเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั 
Title จะชว่ยใหต้ดิ Search Ranking ไดด้ขี ึน้ เชน่ ชนดิ สี น ้าหนัก ขนาด แบรนด์

การใส ่Item Specifics ใหถ้กูตอ้ง + ละเอยีด



การใส ่Description

• ค าบรรยายเพิม่เตมิของสนิคา้ เชน่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหนา้รา้น, Certificate ของสนิคา้ และตวัสนิคา้เพิม่เตมิ
• แจง้ผูซ้ ือ้ใหท้ราบวา่ Import Tax ผูซ้ ือ้ตอ้งช าระเอง  และแจง้นโยบายการรับคนืสนิคา้ของผูข้าย (30 วัน / 60 วัน)
• ควรท าเป็น Text สดี าขนาด 12-14 px บนพืน้หลงัสขีาว
• หา้มใช ้JAVAScript/ Active Content / Flash ถา้ม ีlink  ตอ้งเป็น HTTPS
• หากตอ้งการใส ่Video ให ้Upload Clip ไวใ้น YouTube กอ่น แลว้คอ่ยน า HTML code มาแปะไวใ้น Description
• หา้มใสค่ าวา่ Contact  และหา้มใสข่อ้มลูการตดิตอ่ภายนอก eBay

ตวัอยา่ง



การท า Promoted Listing

• เป็นการท าโฆษณาใหก้บัสนิคา้ เพือ่ดงี Traffic เขา้รา้น
• eBay จะชว่ยโปรโมทดนั Listing ขึน้ขา้งบน 
• เพิม่โอกาสทีผู่ซ้ ือ้จะมองเห็น Listing มากขึน้ โอกาสขายกต็ามมา
โอกาสทอง! 
คา่ธรรมเนยีม promote จะเสยีก็ตอ่เมือ่ขายไดเ้ทา่นัน้ (เมือ่ผูซ้ ือ้จา่ยเงนิซือ้สนิคา้ภายใน 30 วนั จากทีเ่ราโปรโมทไว)้

✓ eBayจะชว่ยดนั Listing ทีค่ลา้ยคลงึกบัสิง่ทีผู่ซ้ ือ้เคยคลกิด ู
หรอืเคย Search

✓ eBay จะแสดงผลใน Listing ทีค่ลา้ยๆกนั เพือ่เพิม่โอกาสในการ
ขายและการแขง่ขนั 



ไปทีห่นา้ Listing > Revise Listing > Sell it Faster

% Rate ทีต่อ้งการ Promote ใหต้ ัง้เกนิกวา่ที ่eBay แนะน า (สงูกวา่ตลาด)

วธิกีารท า  Promoted Listing

เขา้มาปรบั % แคมเปญ ทกุๆ 3-5 วนั



นโยบายทีค่วรรู ้

เม ือ่ลงขาย

สนิคา้ในกลุม่

นาฬกิา



。



(ขอ้จ ากดัของผูข้าย)

ปัญหา
ทัว่ไป



นโยบายนีม้ไีวเ้พือ่ใคร?

ผูข้ายใหม ่และ ผูข้ายเดมิทีไ่มม่ยีอดขายภายใน 90 วนั ผูข้ายใหม ่และ ผูข้ายเดมิทีย่งัไมผ่า่นการประเมนิ

นโยบายนีม้ไีวเ้พือ่อะไร?

เพือ่ใหผู้ข้ายจัดการสนิคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ผูซ้ ือ้มคีวามคาดหวงัสงูเมือ่ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม

นโยบายนีม้ไีวท้ าอะไร?

จ ากดัการลงสนิคา้ในบางหมวดหมู่ จ ากดัการลงสนิคา้ในบางแบรนด์





คณุสมบัตกิารขอปลดล็อคขอ้จ ากดั

ยอดขาย
90 วนั นับจากออเดอรแ์รกทีข่ายได ้(โดยไมย่กเลกิ)

ออเดอร ์ ขายได ้
อยา่งนอ้ย ของสนิคา้ในรา้น -

จากการขาย

สถานะของบญัชี ตอ้งไมม่เีคสเปิด ไมม่ปีระวตั ิ ภายใน 90 วนั

(คะแนนผูข้ายแบบละเอยีด) คะแนนรวมตอ้งมากกวา่ 4.8

ประสทิธภิาพการขาย ตอ้งไมต่ า่กวา่มาตรฐาน

การตอ่อายุ ถาวร ทกุๆ 90 วนั

หมายเหต:ุ เฉพาะ Managed Seller เทา่นัน้ ทีจ่ะสามารถขอปลอดล็อค Category Limit ได ้(ขอผา่น Account Manager ของคณุเทา่นัน้)
แตห่ากผูข้ายมหีลายบัญช ีผูข้ายจะตอ้งแน่ใจกอ่นวา่บัญชหีลักมคีณุสมบัตผิา่นการประเมนิ จงึจะสามารถขอปลดล็อคขอ้จ ากัดส าหรับบญัชรีองได ้



สง่ค าขอผา่น สง่ค าขอผา่น 

ขัน้ตอนการขอปลดล็อคขอ้จ ากดั

ยืน่ค าขอ

ชอ่งทางการ
ตดิตอ่

รอฟังผล



วธิกีารตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้

เขา้



(เอกสารการยนืยนัสนิคา้)



(ค าถามทีถ่กูถามบอ่ย)

ผมจะตดิลมิติไปอกีนานแคไ่หน?

คณุจะสามารถขอปลดล็อคขอ้จ ากดัไดก้็ตอ่เมือ่
สถานะบญัชขีองคณุผา่นคณุสมบตัฯิแลว้เทา่นัน้



(ค าถามทีถ่กูถามบอ่ย)

ถา้บญัชผีมตดิ

แลว้ผมจะสามารถลงสนิคา้เพิม่ไดย้ังไง?

คณุจะสามารถลงสนิคา้เพิม่ได ้เมือ่ผา่นไปแลว้ วัน

หลังจากการสิน้สดุการขาย ไมว่า่จะเป็น หรอื

ส าหรับสนิคา้ในหมวดหมูนั่น้ๆ ( )



(ค าถามทีถ่กูถามบอ่ย)

ถา้บญัชผีมตดิ

แลว้ผมจะแกไ้ขสนิคา้ทีล่งไปแลว้ไดย้ังไง?

คณุจะสามารถแกไ้ขสนิคา้ได ้เมือ่ผา่นไปแลว้ วัน

หลังจากการสิน้สดุการขาย ไมว่า่จะเป็น หรอื

ส าหรับสนิคา้ในหมวดหมูนั่น้ๆ ( )



(ค าถามทีถ่กูถามบอ่ย)

ท าไม ถงึหา้มขายสนิคา้แบรนดเ์นม?

เนือ่งจากผูซ้ ือ้มคีวามคาดหวงัสงูเมือ่ซือ้สนิคา้
แบรนดเ์นม จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้



อเีบยม์คี าแนะน าเพิม่เตมิอยา่งไรบา้ง?

(ขอ้ความ)

ผูข้ายจะตอ้งแน่ใจวา่ขอ้มลูทีก่รอกลงไปในระบบตอนลง
ขายสนิคา้มคีวาม “ถกูตอ้ง” และ “แมน่ย า” ทัง้ในสว่นของ
การสะกดค า และ ความหมายของค านัน้ๆ

• Item title (ชือ่สนิคา้)

• Item description (ค าอธบิายสนิคา้)

• Item specific (รายละเอยีดสนิคา้)

• Item condition (สภาพสนิคา้)

• Item authenticity (สนิคา้แท)้



อเีบยม์คี าแนะน าเพิม่เตมิอยา่งไรบา้ง?

(ขอ้ความ)

ผูข้ายจะตอ้งแน่ใจวา่ขอ้มลูทีก่รอกลงไปในระบบตอนลง
ขายสนิคา้มคีวาม “ถกูตอ้ง” และ “แมน่ย า” ทัง้ในสว่นของ
การสะกดค า และ ความหมายของค านัน้ๆ

• Item title (ชือ่สนิคา้)

• Item description (ค าอธบิายสนิคา้)

• Item specific (รายละเอยีดสนิคา้)

• Item condition (สภาพสนิคา้)

• Item authenticity (สนิคา้แท)้

โดยปกตแิลว้ ระบบของอเีบยจ์ะใส่รายละเอยีด

ของสนิคา้ตามชือ่ของสนิคา้ทีผู่ข้ายไดพ้มิพล์งไป

ในระบบ อย่างไรก็ตาม หากผูข้ายไม่ตอ้งการ 

สามารถกดเครือ่งหมาย เพือ่ลบเองไดเ้ลย



อเีบยม์คี าแนะน าเพิม่เตมิอยา่งไรบา้ง?

(รปูภาพ)

ผูข้ายสามารถลงรปูภาพไดส้งูสดุถงึ 12 รปู

(หรอื 24 รปู ส าหรับสนิคา้ในหมวด Motors)

รปูภาพของคณุควรโดดเดน่กวา่ใครทัง้บนเว็บไซต์ eBay และ
จากการคน้หาภายนอก เชน่ Google เป็นตน้

ทกุรายการสนิคา้จะตอ้งมรีปูภาพอยา่งนอ้ยหนึง่รปู

รปูภาพของคณุจะตอ้งมขีนาดอยา่งนอ้ย 500 pixels

รปูภาพของคณุไมค่วรจะมี กรอบ, ขอ้ความ, หรอื artwork
ตา่งๆ เชน่ Free Shipping หรอื Logo ของรา้น เป็นตน้

https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/photo-tips.html

ใชพ้ื้นหลงัสีขาว ใชข้าตั้งกลอ้งเพื่อป้องกนัภาพสัน่ ใชรู้ปภาพท่ีมีความละเอียดสูง

ถ่ายรูปใหอ้ยูใ่นเฟรม ถ่ายรูปจากหลายๆมุม วดั/เปรียบเทียบขนาดสินคา้กบัวตัถุอ่ืน

ไม่ควรใชฟิ้ลเตอร์หรือแต่งรูปเกินจริง ใชรู้ปภาพท่ีเห็นรายละเอียดของสินคา้ ไม่ควรใชอุ้ปกรณ์ประกอบฉาก

https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/photo-tips.html


อเีบยม์คี าแนะน าเพิม่เตมิอยา่งไรบา้ง?

(หมวดหมูข่องสนิคา้)

ผูข้ายจะตอ้งแน่ใจวา่ลงขายสนิคา้ในหมวดหมูท่ีถ่กูตอ้ง เชน่
ไมค่วรลงขายสนิคา้อญัมณี ในหมวดหมู่ Home & Garden
หรอื ไมค่วรลงนาฬกิาขอ้มอื ในหมวดหมู่ Toys & Hobbies

ผูข้ายสามารถลงขายสนิคา้ใน 2 หมวดหมูพ่รอ้มกนัได ้ แตจ่ะมี
คา่ใชจ้า่ย insertion fee เพิม่เตมิ ซึง่ในสว่นนี้ ไมส่ามารถหกั
จาก promotional free listings ได ้

ยกเวน้สนิคา้ในบางหมวดหมู่ ทีส่ามารถลงไดท้ลีะ 1 หมวดหมู่
เทา่นัน้ เชน่ Adult items (สนิคา้ผูใ้หญ)่, Business &
Industrial (ธรุกจิและอตุสาหกรรม), Vehicles (ยานยนต)์,
และ Real Estate (อสงัหาฯ) เป็นตน้



✓ Item title (ชือ่สนิคา้)

✓ Item description (ค าอธบิายสนิคา้)

✓ Item specific (รายละเอยีดสนิคา้)

✓ Item condition (สภาพสนิคา้)

✓ Photos (รปูภาพ)

✓ Category (หมวดหมูข่องสนิคา้)

(ตวัอยา่งรายการสนิคา้ทีท่างอเีบยแ์นะน า)



(ตวัอยา่งรายการสนิคา้ทีท่างอเีบยแ์นะน า)

✓ Item title (ชือ่สนิคา้)

✓ Item description (ค าอธบิายสนิคา้)

✓ Item specific (รายละเอยีดสนิคา้)

✓ Item condition (สภาพสนิคา้)

✓ Photos (รปูภาพ)

✓ Category (หมวดหมูข่องสนิคา้)



(สรปุงา่ยๆ)

บญัชี

สขุภาพดี

Listing 

คณุภาพดี

บัญชไีดรั้บ

การปลดล็อค

โอกาสการ
เตบิโตทาง
ธรุกจิสงู



เคล็ดลบั

การจดัสง่

สนิคา้ราคาสงู
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Date can go here.




