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Amazon มีเปาหมายตลอดเวลา เพื่อชวยเหลือผูขายขยายโอกาสทางธุรกิจทั่วโลกและเขาถึงผูซอ
ื้ ทีม
่ ค
ี ุณภาพมากขึ้น ดวย
เหตุผลนี้ Amazon ยังคิดคนและพัฒนาระบบการขนสงทั่วโลกอยางตอเนื่อง สําหรับโลจิสติกสระดับโลกของ Amazon
(AGL) จะชวยแกไขปญหาการสงออกสินคาของผูขาย และ Fulfillment By Amazon (FBA) จะชวยแกไขปญหาการ
จัดสงสินคาใหถึงมือลูกคา
ตอไป คือการเรียนรูวิธีใช FBA เพื่อขยายธุรกิจระหวางประเทศของเราและดึงดูดผูซื้อใหมากขึ้น ซีงจะทําใหการขายทั่วโลก
กลายเปนเปนเรื่องงาย!
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3. การจัดการสินคาคง
คลัง Fulfillment By
Amazon (FBA)
ขางบนเราไดแนะนําแนวคิดเกี่ยวกับ FBA และการทํางานเตรียมกอนนําเขาคลังสินคาโดยละเอียด จากการเรียนรูของ
บทนี้ ทานจะเขาใจเกี่ยวกับการจัดการที่เกี่ยวของกับการนําเขาคลังสินคา ประกอบดวย การจัดการสินคาคงคลัง การ
จัดสงสินคา การบริการหลังการขาย และอื่นๆ ชวยใหทานเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริการลูกคา และสรางชื่อเสียง
ใหกับลูกคา
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สื่ออิเล็กทรอนิกสนี้มเี นื้อหาอยูทง
ั้ หมด 5 บท หากคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมในบทอื่นๆ กรุณาดูที่หนาเนื้อหาทีเ่ กีย
่ วของ เพื่อคนหา
บทเรียนที่คุณตองการเรียนรู
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3.1 ปญหาที่พบบอยของการนําเขาคลังสินคา FBA
หลังจากสินคาของทานไดผา นโลจิสติกสมาจนถึงคลังสินคา FBA กอนที่จะวางจําหนาย Amazon ไดรับสินคาและขอมูลสินคาของ
ทานโดยสแกนรหัส และทําการจัดเก็บตามวิธีการรับสงสินคาที่สะดวก
เมื่อ FC ของเราไมสามารถรับสินคาไดเนื่องจากปญหาที่เกิดจากผูข
 ายหรือผูใ หบริการบุคคลที่สาม เราจะดําเนินการสินคาคงคลัง
่ วของ
ของทานใหสําเร็จดวยการบริการนอกแผน และทานเปนผูที่รับผิดชอบคาธรรมเนียมทีเ่ กีย
ดานลางเปนปญหาที่พบบอย เพื่อเปนอางอิงสําหรับผูขาย:

FBA ไมไดรับสินคาควรทําอยางไร?
 เมื่อสินคามาถึงศูนยปฏิบัติการ Amazon สถานะจะเปลี่ยนเปน [ลงทะเบียน] ถา
สถานะการจัดสงของทานไมเปลีย
่ นแปลงหลังจากวันที่ที่แสดงใน [การคนหาความ
แตกตางของการจัดสง] ทานสามารถเริ่มยื่นขอเพื่อตรวจสอบการจัดสงได กอนอื่น
ทานตองตรวจสอบกอนวาการจัดสงของทานมีปญหาหรือไม ตัวอยางเชนหลังจาก
แกไขปญหาที่กลาวถึงในหนาปญหาที่ตอบรับแลวทานยังไมพบสินคาได กรุณาใชตัว
ชวยในการคนหาความแตกตางของการจัดสงในบัญชีผูขาย เพื่อขทําการตรวจสอบ
สินคาที่หายไป

การนําเขาคลังสินคา FBA ถูกปฏิเสธควรทํา
อยางไร?
 จากประสบการณการรับสินคาคงคลังของ Amazon หลายป สาเหตุสวนใหญของ
การปฏิเสธการนําเขาคลังสินคาคือผูข
 ายไมปฏิบต
ั ิตามขอกําหนดกอนการประมวลผล
ของ FBA กอนจัดสงสินคาอยางเครงครัด กรุณาตรวจสอบการจัดสงของทานกอน
วาไดดําเนินการเตรียมการสินคา/การจัดสงตามขอกําหนดของ Amzon อยาง
เครงครัดหรือไม สินคาของทานเปนไปตามขอบังคับหรือไม? สําหรับสถานการณที่
อาจเปนไปได กรุณาตรวจสอบรายการปญหาเกี่ยวกับคลังสินคา

จํานวนการนําเขาคลังสินคาของ FBA และจํานวน
การสงสินคาไมสอดคลองกันควรทําอยางไร?

 หาก SKU ของผูขายที่ทานจัดสงเกินจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมนําเขาคลังสินคา
แมวาจะเปนเพียงสวนเกินก็ตามก็อาจเกิดสถานการณใดสถานการณหนึ่งในสอง
สถานการณตอไปนี้:
① สินคาทั้งหมดในการจัดสงเดียวกันจะแสดงเปน [รับแลว] และสวนที่เกินจะบันทึก
เปนสวนเกิน สินคาที่อยูในจํานวนที่ลงทะเบียนจะถูกระบุวา เปน [รับแลว] และสวนที่
เกินจะถูกจัดประเภทเปนการจัดสงแบบเปด และสถานะจะเปน [กําลังรับ] หรือ
[กําลังดําเนินการ] ในกรณีนี้ทานตองคัดลอกและบันทึกขอมูลที่ปอ
 นกอนหนานี้
จากนั้นดําเนินการตอ
② คุณสามารถตรวจสอบจํานวนการจัดสงและจํานวนการจัดสงทีไ่ ดรับในศูนยบริการ
และทําการเปรียบเทียบได หากจํานวนการจัดสงที่ไดรับมีจํานวนคอนขางมาก
ความคืบหนาในการดําเนินการของการจัดสงอาจลาชา
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3.2 การจัดการสินคาคงคลัง
การจัดการสินคาคงคลังในกระบวนการขายของผูข
 าย Amazon มีบทบาทสําคัญมากในการควบคุมตนทุนและเพิม
่ ผลกําไร เปน
กุญแจสําคัญในการรักษายอดขายโดยปกติสาํ หรับผูขายของ Amazon และยังสงผลกระทบตอ นอกจากนี้ยังเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดที่สงผลตอการฟนตัวของเงินทุนของผูขาย Amazon จากการเรียนรูบททนี้ ทานสามารถเขาใจถึงความรูเกี่ยวกับการจัดการ
สินคาคงคลังของ Amazon จะชวยทานในการประหยัดตนทุน เพิ่มระดับประสิทธิภาพของสินคาคงคลัง
3.2.1 ความสําคัญของการจัดการสินคาคงคลัง
สําหรับผูขายสวนใหญของ Amazon การจัดการสินคาคงคลังอยางสมเหตุสมผลเปนเปนสิ่งสําคัญสูงสุดของการดําเนินงาน
FBA ไมเพียงแตจะเกี่ยวของกับตนทุนการดําเนินงาน ที่สําคัญไปกวานั้นคือ สินคาขาดสตอกหรือการขายทีล
่ า ชาจะสงผลกระทบตอ
ยอดขายอยางมาก และนํามาซึ่งความเสีย
่ ง ดังนั้นการจัดการสินคาคงคลังจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก
หลีกเลี่ยงสินคาขาดสตอก
ผูขายการจัดการสินคาทีไ่ มเหมาะสมทําใหสน
ิ คาของผูขายขาด อันดับสินคาที่ขายดีของทาน
อาจจะลดลง ไมเพียงแตจะสงผลตอยอดขาย ภายหลังยังตองใชเวลา หลังงาน และเงินเปนจํานวน
มากเพื่อไดรับอันดับสินคาอีกครั้ง เมื่อทราบจํานวนคําสัง
่ ซื้อ และจํานวนสินคาคงคลังแบบ
เรียลไทม ทานสามารถลดความเปนไปไดทจ
ี่ ะสูญเสียรายรับเนื่องจากสินคาขาดตลาดได

หลีกเลี่ยงการขายที่ลาชา
เนื่องจากผูขายเลือกผลิตภัณฑที่ไมถก
ู ตองและการจัดการสินคาคงคลังไมเหมาะสม จนทําใหเกิด
การขายที่ลาชา สิ่งนี้ไมเพียงแตจะสงผลตอประสิทธิภาพสินคาคงคลัง Amazon ของทาน และจะ
ขัดขวางการหมุนเวียนของสินคาตามปกติในฤดูกาลขายถัดไป จนเกิดความสูญหายในหลายๆ
ดาน
หลีกเลี่ยงการหมดอายุและนอกฤดูกาล
เนื่องจากการจัดการสินคาคงคลังที่ไมเหมาะสม สงผลใหสินคาบางรายการเก็บไวนานและขายไม
ทันในชวงเวลาการขายที่ดีที่สด
ุ จนทําใหเกิดสินคาหมดอายุหรือหมดฤดูกาลและเกิดความเสียหาย

3.2.2 คําแนะนําการจัดวางสินคาคงคลัง
ทานสามารถใชคําแนะนําของ Amazon ที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการสินคาคงคลัง เพื่อลดระยะทางการจัดสง ประสบการณการับ
สินคาที่เร็วขึ้นกับลูกคา เพิ่มชื่อเสียงของลูกคาผานการจัดวางสินคาคงคลังที่เหมาะสม หรือเขาสูแ ผนทดลอง“เริ่มตนดวยสินคาคง
คลังกอน ”(ดูหลังจากล็อคอิน) ลดการสูญเสียจากการขายเนื่องจากสินคาขาดสตอก ในบทนี้ ทานจะไดเรียนรูเกี่ยวกับบริการและ
แผนการจัดการสินคาคงคลังที่ Amazon เสนอให และทําความเขาใจวิธีการเปลีย
่ นแปลงผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพดวยการ
บริการและวิธีเหลานี้
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• การบริการการจัดวางสินคาคงคลัง
• การบริการจัดการสินคาคงคลังคืออะไร?
ตามสถานการณคาเริ่มตน หลังจากสรางแผนการจัดสง ทานอาจตองแบงการสินคาหนึ่งชิ้นเปนหลายชิ้น และ
สินคาแตละชิ้นจะสงไปยังศูนยรับสินคาและคลังสินคา FBA เพื่อลดระยะทางการจัดสงแตละรายการไปยังศูนย
รับสินคาอื่นหรือศูนยการดําเนินการของ Amazon เพื่อลดระยะหางระหวางสินคาและลูกคาทุกที่ และให
ประสบการณการรับสินคาทีร่ วดเร็วขึ้นกับลูกคา
แตหากทานลงทะเบียน “การบริการจัดวางสินคาคงคลัง” เพียงแคสงสินคาคงคลังที่สอดคลองกับเงื่อนไข
ทั้งหมดไปยังศูนยรับสินคาหรือคลังสินคา FBA เดียวกัน (*สินคาบางหมวดหมูไ มสามาถใชบริการนี้ได
ั อยางการจัดวางสินคาคงคลัง) หลังสินคาถึงที่จุดหมาย Amazon จะทําการ
สามารถดูรายละเอียดไดที่ตว
แยกสิตา และสงไปยังคลังสินคา FBA ที่แตกตางกันดวยตัวของมันเอง เมื่อศูนยรับสินคา หรือคลังสินคา
FBA ไดรับสินคาของทาน สินคาของทานจะเปลี่ยนเปนสถานะขายได

หมายเหตุ：

เมื่อทานใชบริการการจัดวางสินคาคงคลัง ศูนยรับสินคา หรือคลังสินคา FBA
จะกําหนดโดย Amazon ผูขายไมสามารถเลือกได Amazon สามารถเลือก
ปลายทางที่ไมเหมือนกันสําหรับสินคาที่แตกตางกันได

• ขอดีของการบริการจัดการสินคาคงคลัง
ใชการบริการจัดการสินคาคงคลัง ทานสามารถ:

ประหยัดเวลาการแยก
สินคา
ตนทุนเวลาในการจัดสง
แยก
ประหยัดเวลาประหยัดแรง

ปรับประสิทธิภาพการ
นําเขาสินคาใหมากขึ้น
ลดเวลาการวางจําหนาย
สินคา
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• คาธรรมเนียมของการบริการจัดวางสินคาคงคลัง
• การบริการนี้เก็บคาธรรมเนียมตามรายการ
ขนาดมาตรฐาน (รายการสินคา)
≤ 453.6 กรัม
(1 ปอนด)
453.6 กรัม - 907.2 กรัม
(1-2 ปอนด)
＞907.2 กรัม
(2 ปอนด)

0.30 ดอลลารสหรัฐ
0.40 ดอลลารสหรัฐ
0.40 ดอลลารสหรัฐ + สวนของนํ้าหนักแรกที่เกิน 2 ปอนด)0.10 ดอลลารสหรัฐ/ปอนด
ขนาดมาตรฐาน (รายการสินคา)

≤ 2.3 กิโลกรัม
(5 ปอนด)
＞ 2.3 กิโลกรัม
(5 ปอนด)

1.30 ดอลลารสหรัฐ
1.30 ดอลลารสหรัฐ + สวนของนํ้าหนักแรกที่เกิน 5 ปอนด)0.20 ดอลลารสหรัฐ/ปอนด

• วิธีใชการบริการจัดการสินคาคงคลัง
ขั้นตอนการดําเนินการละเอียด กรุณาดูที่：สงหรือเติมสินคาคงคลังให Amzaon。

หมายเหตุ：

หากสินคาที่ทานตองการสงออกเปนสินคาสงเปนบรรจุภัณฑโรงงาน1กอนสง
สินคา ทานตองทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดการจัดวางสินคาสงที่
เปนบรรจุภัณฑโรงงาน หรือรายละเอียดการจัดวางสินคาคงคลังเพิ่มขึ้น กรุณา
คลิกดูที่นี่

1.

สินคาสงที่เปนบรรจุภัณฑโรงงาน: หมายถึงสินคาที่บรรจุภัณฑรวมกันและสามารถขายเดียวๆได เมื่อขายแลวจะตองแยก สินคาในนั้นจะตองขายเดียวๆ
หรือสามารถจัดเตรียมตามความตองการขอสินคาที่บรรจุและจําหนายในหลาย ๆ แพ็ค
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• แผนทดลอง “เริ่มตนดวยสินคาคงคลังกอน”
แมวาสินคาคงคลังจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม แตบางครั้งสินคาขายดีอาจจะหมดสตอกได และจะสงผลอัตรา
การเผยแพรและยอดขายของสินคา จากแผนทดลอง “เริ่มตนดวยสินคาคงคลังกอน” จะตองล็อคอินศูนยผูขาย ใช
ศูนยผูใหบริการขนสง,แผนผูใหบริการขนสงแบบสหกรณ (PCP) หรือ Amazon Global Logistics สงสินคาคงคลัง
ที่สินคาขาดไปยังคลังสินคา FBA แมวาสินคาของทานจะยังอยูในระหวางโลจิสติกก็ตาม เพียงแค Amazon ยืนยันวา
การจัดสงจะมาถึงตรงเวลา ก็จะสามารถทําใหลก
ู คาพบและซือ
้ สินคาที่ขาดสตอกของทานไดลว
 งหนา
ขอดีที่เปนไปได:

อัตราการแสดงผลของสินคาเพิ่มขึ้น:
สินคาที่อยูระหวางสงไปที่คลังสินคา FBA จะแสดงในผลการคนหา เพื่อเพิ่มตัวเลือกใหลก
ู คา
ซึ่งจะชวยเพิ่มจํานวนกาเยี่ยมชมเพจหนารายละเอียสินคา

รักษาและเพิ่มยอดขาย:
ทานไมตองระงับการขาย ลูกคาสามารถซือ
้ สินคาทีข
่ าดสตอกชั่วคราวได จากนั้นสามารถ
เพิ่มยอดขายได
ปรับประสิทธิภาพสินคาคงคลังใหมากขึ้น:
สินคาของทานอยูระหวางสงไปที่คลังสินคา FBA และยังสามารถรับคําสัง
่ ซื้อของลูกคาได
ดวยวิธีนี้ลดเวลาระหวางการโลจิสติกสไปขายได และจะไมสงผลตอคาธรรมเนียและคะแนน
เกณฑชี้วัดประสิทธิภาพสินคาคงคลังของทาน(IPI) ดวย

คลิกดู(จําเปนตองล็อคอิน) ขอมูลเพิ่มเติมทีเ่ กีย
่ วกับแผนทดลอง “เริ่มตนดวยสินคาคงคลังกอน”

หมายเหตุ：

เพื่อรับประกันประสบการณของลูกคา หาก Amazon ไมแนใจวาจะสามารถ
จัดสงสินคาไดตรงเวลาหรือไม และหลังจากที่สินคาถึงจะมีสินคาตามปริมาณที่
คาดไวหรือไม สิ่งนี้อาจจะทําใหลูกคาไมสามารถคนหาและซื้อสินคาของที่ขาดส
ตอกทั้งหมดของทานกอนสินคาจะมาถึงคลังสินคา FBA
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3.2.3 ประสิทธิภาพสินคาคงคลัง
ประสิทธิภาพสินคาคงคลังสําหรับผูข
 ายเปนสิง
่ ที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้นเราจะใหขอมูลอางอิงกับทานในเพจ “แดชบอรดควบคุม
สินคาคงคลัง” ของศูนยผูขาย Amazon จะชวยใหทานควบคุมและจัดการสถานะสินคงคลังไดอยางตอเนื่อง วิเคราะหเกณฑชี้วัด
ประสิทธิภาพสินคาคงคลังไดทีเพจ “ประสิทธิภาพสินคาคงคลัง” ทานจะพบกับโอกาสในการเพิม
่ ยอดขาย ลดตนทุน ติดตามเกณฑชี้
วัดประสิทธิภาพหลัก และยังสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผูซอ
ื้ อื่นไดอีกดวย ตอไปเราจะแนะนําขอมูลอางอิงที่สําคัญของ
สินคาคงคลังหลายประการใหทา นไดทราบ:
• เกณฑชี้วัดประสิทธิภาพสินคาคงคลัง (IPI)
เกณฑชี้วัดประสิทธิภาพสินคาคงคลัง (Inventory Performance Index เรียกยอๆ วา IPI) เปนคะแนนที่วัด
ประสิทธิภาพโดยรวมของผูขายของ FBA ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ขณะเดียวกัน IPI ก็เปนปจจัยตัดสินที่วัดขอจํากัด
คลังสินคา Amazon ของผูขาย
• คะแนน IPI
การจัดเก็บสินคาที่ขายดี และการจัดการสินคาคงคลังที่มีสตอกอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมการขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คะแนน IPI การคํานวณศักยภาพการกระตุนการขายจากการจัดการสินคาคงคลัง
• IPI>=550 ศักยภาพดานธุรกิจของทานมีความโดดเดน
• 550>IPI>=350 ประสิทธิภาพสินคาคงคลังอยูในขอบเขตปกติ และมีพื้นที่เพิ่มขึ้น
• IPI<350 ขอใหทานดําเนินการตามนโยบายเพื่อเพิม
่ คะแนน

ขอใหทา นดําเนินการตาม
นโยบายทันที

ในขอบเขตที่ปกติ ตองการการ
ปรับปรุง

ดานธุรกิจมีความโดดเดน

*เว็บไซตสหรัฐอเมริกา คะแนนตํ่าสุดของ IPI คือ 400

หมายเหตุ：

IPI ใชไดเฉพาะกับบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพที่มีสินคาคงคลัง FBA และ
บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพที่มีการโปรโมทเมื่อเร็วๆนี1้ ถาทานเปนผูใชงาน
2
ใหมบัญชีแผนการขายบุคคลทั่วไปของ FBA หรือยังไมเคยโปรโมทใน 13
สัปดาหที่ผานมา กอนที่ระบบจะบันทึกขอมูลเพิ่มเติม ทานอาจจะไมมีคะแนน IPI ก็
ได

1.
2.

บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ: บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพเปนบัญชีผูขายที่เขารวมแผนการขายแบบอาชีพของ Amazon ผูขายประเภทนี้จะมี
คาธรรมเนียมการใชงานเว็บไซต Amazon สามารถอัปเกรดการบริการหรือฟงกชั่นตางๆ เชนการยกเวนคาคอมมิชชั่นการขาย และการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามชิ้น และอื่นๆ
บัญชีแผนการขายบุคคลทั่วไป: บัญชีแผนการขายบุคคลทั่วไปเปนบัญชีผูขายที่เขารวมแผนการขายบุคคลทั่วไปฟรี และจะไดรับสิทธิ์การบริการและ
ฟงกชั่นพื้นฐานเทานั้น และตองชําระคาธรรมเนียมการใชงานเพิ่มเติม
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• ปจจัยที่สงผลตอคะแนน IPI
ปจจัย

กลไกที่มีอิทธิพล

เปอรเซ็นตสินคาคงคลังสวนเกิน

เนื่องจากคาธรรมเนียมคลังสินคาและเงินทุนการจัดเก็บ สินคาคงคลังที่จัดเก็บมากเกินจะทํา
ใหผลกําไรลดลง และสงผลตอประสิทธิภาพสินคาคงคลัง

เปอรเซ็นตสินคาตกคางในคลัง

เนื่องจากขอมูลสินคามีปญหาและสินคาคงคลังที่ลูกคาไมสามารถซือ
้ ได จะทําใหยอดขาย
ลดลงและทําใหเกิดตนทุนการคลังสินคาดึงใหประสิทธิภาพสินคาคงคลังลดลง

อัตราการขาย FBA

ติดตามอัตราสวนของสินคาที่ขายกับปริมาณโดยเฉลีย
่ ของสินคาคงคลังที่มี ชวยใหเขาใจ
สถานะสินคาคงคลังของทานแบบเรียลไทมไดอยางถูกตอง และพบปญหาประสิทธิภาพสินคา
คงคลังไดทันเวลา

อัตราสินคาในสตอกของ FBA

เก็บสินคาขายดีในสต็อกทีส
่ ามารถเติมได ชวยเพิ่มยอดขาย และประสิทธิภาพสินคาคงคลังได
ในจํานวนที่มากที่สด
ุ

คะแนน IPI มีความสําคัญมากฉันจะปรับปรุงได
อยางไร?

ปจจุบันทานสามารถปรับปรุง IPI ไดดวยคําแนะนํา 4 ประเภทดังตอไปนี้:

①ลด [สินคาคงคลังสวนเกิน] เพื่อเพิ่มผลกําไร
②เพิ่ม [อัตราการขาย] เพื่อใหสมดุลสินคาคงคลังทีส
่ ามารถขายไดตอ
 สัปดาห

③ปรับปรุงสินคา [ทีไ่ มมีขอมูลการขาย] เพื่อใหแนใจวามีสินคาคงคลังพรอม
สําหรับการซื้อ
④ตรวจสอบใหแนใจวาสินคาขายดี [พรอมจําหนาย] เพื่อเพิ่มยอดขาย
*แดชบอรดควบคุม IPI จะแสดงเกณฑประสิทธิภาพสําหรับแตละหมวดหมู

คลิกดู(จําเปนตองล็อคอิน) ขอมูลรายละเอียดการคํานวณ IPI
• ขอจํากัดคลังสินคา
เพื่อใหมีการจัดการคลังสินคาของ FC ที่ดีขึ้น เพื่อใหไดรับสินคาเร็วขึ้นและจัดสงใหกับลูกคาไดรวดเร็วขึ้น Amazon
อาจกําหนดขอจํากัดในการจัดเก็บสินคาคงคลัง ขอจํากัดคลังสินคาที่บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพไดรับสวนใหญ
ขึ้นอยูกับคะแนน IPI รายไตรมาส
• มาตรฐานขอจํากัดคลังสินคา
• บัญชีแผนการขายสวนบุคคล: ขอจํากัดคลังสินคาคงที่คือ 0.283 ลูกบาศกเมตร (หรือ 10
ลูกบาศกฟุต)
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• บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ:ขอจํากัดคลังสินคาทีย
่ ืดหยุน จะขึ้นอยูกับมาตรฐาน
ดังตอไปนี้:
① ผูขายที่มีคะแนน IPI ไวที่ 350 และขึ้นไป เมื่อมีสินคาขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ เครื่อง
แตงกายและรองเทา ก็จะไมมีขีดจํากัดความจุ
② ผูขายที่มีคะแนน IPI ตํ่ากวา 350 ในแตละไตรมาสจะไดรับขอจํากัดคลังสินคาในไตรมาส
ถัดไป
③ ผูขายใหมที่มีเวลาขายไมถง
ึ 26 สัปดาห หรือผูขายที่มีขอมูลการขายไมเพียงพอที่จะ
สรางคะแนน IPI ในระหวางการตรวจสอบคะแนนสองอยางภายในสัปดาหที่ 1 จะไมไดรับ
ขอจํากัดคลังสินคา
*เว็บไซตสหรัฐอเมริกา คะแนนตํ่าสุดของ IPI คือ 400

หมายเหตุ：

เมื่อมีสินคาขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ เครื่องแตงกาย และรองเทา บัญชี
แผนการขายมืออาชีพจะที่มีขอจํากัดคลังสินคาจะมีพื้นที่คลังสินคาอยางนอย
0.708 ลูกบาศกเมตร (25ลูกบาศกฟุต)

• ตั้งคาขอจํากัดคลังสินคารายไตรมาส
ขอจํากัดคลังสินคาของบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพจะทําการประเมินหนึ่งครั้งในทุกๆ สามเดือน
• เมื่อ Amazon ตั้งคาขอจํากัด พื้นที่คลังสินคาสําหรับไตรมาสถัดไป จะพิจารณาจากยอดขายในชวง
นั้น และ ยอดขายในชวงเวลาเดียวกันกับปที่แลว สรุปไดวา การคํานวณปจจัยขอจํากัดการ
คลังสินคารายไตรมาสประกอบดวยประการตอไปนี:้
① ยอดขายของทาน (รวมถึงชวงเวลาการขายตามฤดูกาล)
② คะแนนสถิติ IPI ของทาน
③ ปริมาณ FC ที่ใชได
• สําหรับผูขายทีม
่ ค
ี ะแนน IPI ตํ่ากวา 350 ในสัปดาหที่ 6 กอนสิ้นไตรมาส Amazon จะสงคาประมาณ
ขอจํากัดคลังสินคาสําหรับไตรมาสถัดไปใหทาน หากคะแนน IPI ของทานยังตํ่ากวา 350 ในชวง
สัปดาหสุดทายของไตรมาส (7 วันที่ผานมา) Amazon จะกําหนขอจํากัดคลังสินคาใหมใหกบ
ั ทานใน
ไตรมาสถัดไป
• สําหรับผูขายทีม
่ ค
ี ะแนน IPI สูง Amazon จะปรับขอจํากัดคลังสินคาตามยอดขายและความจุใชได

1.

สัปดาหการตรวจสอบคะแนน: Amazon จะประเมินมาตรฐานขอจํากัดคลังสินคาของทานตามไตรมาส พื้นฐานการประเมินคือ คา IPI ของทาน ในชวง
“สัปดาหตรวจสอบคะแนน”เวลาโดยทั่วไปคือสัปดาหที่ 6 กอนสินคาไตรมาสและสัปดาหสุดทาย
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• ตารางเวลาขอจํากัดคลังสินคารายไตรมาส
การตรวจสอบคะแนนครั้งแรก
(สัปดาหที่ 6 กอนสิ้นสุดไตรมาสนี้)

การตรวจสอบคะแนนครั้งแรก
(สัปดาหสุดทายกอนสิ้นสุดไตรมาสนี้)

การตรวจสอบคะแนนครั้งแรก

สัปดาหที่ 7

สัปดาหที่ 13

วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 มิถุนายน

สัปดาหที่ 20

สัปดาหที่ 26

วันที่ 1 กรกฏาคม – วันที่ 30 กันยายน

สัปดาหที่ 33

สัปดาหที่ 39

วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 31 ธันวาคม

สัปดาหที่ 46

สัปดาหที่ 52

วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 31 ธันวาคม

ขอจํากัดคลังสินคาขึ้นอยูกับคะแนน IPI ของทานในชวงสองสัปดาหการตรวจสอบคะแนนสองประเภทของไตร
มาส สัปดาหที่ 6 และสัปดาหสุดทายกอนสิน
้ สุดไตรมาส ถาคะแนนเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพสินคาคงคลังของ
ทานมี 350 (เว็บไซตสหรัฐอเมริกาเปน 400) หรือสูงกวาภายในสัปดาหการตรวจสอบคะแนน ทานจะมีพื้นที่คง
คลังสินคาที่ไรขีดจํากัด
• ประเภทคลังสินคา
• ขอจํากัดคลังสินคาใชสําหรับประเภทคลังสินคา 6 ประเภท:สินคาขนาดมาตรฐาน สินคาขนาดใหญ
เครื่องแตงกาย รองเทา สารไวไฟและสเปรย
1
• หากทานไมเห็นประเภทคลังสินคาในเครื่องตรวจสอบคลังสินคา อาจเปนเพราะทานไมไดกาํ หนด
ขอจํากัดของประเภทคลังสินคานี้นอกจากนี้ การปรับขอจํากัดคลังสินคาวัตถุอันตราย (สารไวไฟและ
สเปรย) จะแยกดําเนินการกับประเภทคลังสินคาอื่นๆ
• Amazon จะยืนยันประเภทคลังสินคาตามคุณลักษณะสินคา ผูขายไมสามารถปรับประเภทคลังสินคา
ดวยตนเองได

• หากสินคาคงคลังเกินขอจํากัดคลังสินคาของ FBA
• ตามนโยบายการขีดจํากัดคลังสินคาของ FBA กอนที่ระดับสินคาคงคลังจะตํ่ากวาขอจํากัดประเภท
คลังสินคา ทานจะไมสามารถสรางสินคาใหมสง
 ไปยัง Amazon ในประเภทคลังสินคานี้ได
• หากสินคาคงคลังที่ทานสงเกินปริมาณทีอ
่ นุญาตขอจํากัดคลังสินคา FC อาจจะปฎิเสธรับสินคาคง
คลังสวนเกินจํากัด
• ในวันใดก็ไดในเดือนที่กําหนด หากสินคาคงคลังที่มีอยูของทานเกินปริมาณจํากัดของประเภท
คลังสินคาใด ทานจะตองชําระคาธรรมเนียมเกินปริมาณสินคา

1.

เครื่องตรวจสอบคลังสินคา: หนาตางที่สามารถตรวจสอบสินคาคงคลังของคลังสินคาไดอยางสะดวก สามารถไปที่“ ศูนยผูขาย>สินคาคงคลัง>การ
วางแผนสินคาคงคลัง>แดชบอรดควบคุม>ประสิทธิภาพสินคาคงคลัง (ดานลางเพจ)>เครื่องขยายการตรวจสอบคลังสินคา”
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• ขอจํากัดติดตาม ASIN
• Amazon อาจจะสรางขอจํากัดคลังสินคาสําหรับ ASIN ที่กําหนดหากขอจํากัด ASIN ที่กําหนดใช
สําหรับบัญชีผูขายของทาน ทานสามารถดูขอมูลรายละเอียดภายใตหัวขอ“ขีดจํากัด ASIN” ใน
รายงาน“สถานะสินคาคงคลัง” ขอมูลนี้ไมมใี นรายงาน“สถานะสินคาคงคลัง”ที่ออนไลน สําหรับ
รายละเอียดกรุณาล็อคอินและดูที่ขีดจํากัดจํานวน ASIN Fulfillment By Amazon

• การหมุนเวียนของสินคาคงคลัง
การหมุนเวียนของสินคาคงคลังเปนเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพสินคาคงคลัง โดยขึ้นอยูกับการคาดการณของปริมาณ
ยอดขายในอดีตและสินคาคงคลังของ Amazonที่ขายไดรายสัปดาห การหมุนเวียนของสินคาคงคลังสั้นเกินไปจะมี
ความเสี่ยงที่สินคาจะขาดสตอก หากนานเกินไปจะมีความเสีย
่ งที่จะลนสตอก
• ปจจัยที่มีผลกระทบ：

ปริมาณสินคาคงคลังของ Amazon

สถิติยอดขายในอดีต

• อายุสินคาคงคลัง FBA
อายุสินคาคงคลัง หมายถึงจํานวนวันของสินคาที่จัดเก็บในคลังสินคา FBA ออกแบบมาเพื่อใหขอมูลทีเ่ กีย
่ วของแก
ทาน เพื่อชวยในการจัดการระดับสินคาคงคลัง แตอายุสินคาคงคลังไมสามารถตัดสินความตองการสินคาของผูซื้อได
โดยตรงสําหรับผูขาย ปจจัยหลายอยางอาจสงผลตอความตองการสินคาที่แทจริงของผูซื้อ รวมถึงความผันผวนของ
ราคาสินคา การเปลี่ยนแปลงความตองการลูกคา และการเปลี่ยนแปลงราคาที่แขงขันของสินคาเหลานี้
• FBA ใชหลักการ First In First Out ดําเนินการสินคาคงคลังของเครือขายการจัดสง ซึ่งหมายความวา ไม
วาสินคาจริงจะถูกจัดสงหรือนําออก ทุกครั้งจะดําเนินการตามเวลากอนหลัก ใชสําหรับสินคาคงคลังที่นําเขา
เร็วสุด
• ศุนยการจัดการ Amazon จะแสดงรายละเอียดสินคา FBA ของผูขายตามระยะเวลาอายุสน
ิ คาคงคลัง
สินคาของผูขายจะถูกแบงตามกลุม
 อายุสน
ิ คาคงคลังดังตอไปนี้：
• 0–90 วัน
• 91–180 วัน
• 181–270 วัน
• 271–365 วัน
• 365 วันขึ้นไป
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3.2.4 การเคลียรสน
ิ คาคงคลัง
ในบทนี้ สวนใหญจะแนะนําเครื่องมือการเคลียรสน
ิ คาคงคลังและโปรโมชั่นสินคาคงคลังที่คาง เพื่อชวยผูขายแกปญหาสินคาคงคลัง
อาจจะคาง และลดตนทุนคาธรรมเนียมสินคาคงคลังและความเสียหายทีต
่ ามมาโดยไมจําเปน
• นําออกสินคาคงคลัง
หากทานกําลังพยายามลดสินคาคงคลังสวนเกินในคลังสินคาปจจุบัน สามารถนําสินคาคงคลังออกจากคลังสินคา
FBA โดยการสงคําสั่งนําออก Amazon จะดําเนินการสินคาคงคลังของทานตามการคําสัง
่ นําออกที่ทา นสง
่ ซื้อทีน
่ ําออก
การบริการนี้คิดคาธรรมเนียมตอรายการ รายละเอียดสามารถดูไดทค
ี่ าธรรมเนียมคําสัง
• วิธีของการนําออกสินคาคงคลัง(เลือกได)

นําสินคาคงคลังออกจากคลังสินคา FBA

ตองการนําออกสินคาคงคลังจากคลังสินคา FBA ทานตองสงคําสั่งนําออก
ทานสามารถสรางคําสั่งนําออกในรายงานจากเพจ “การจัดการสินคาคงคลัง” หรือ “สราง
การนําออก” การดําเนินการอยางละเอียด กรุณาดูที่ เพจความชวยเหลือ

นําออกสินคาคงคลังโดยอัตโนมัติ

แกไขสถานะสินคาคงคลังเปน “ขายไมได” หากภายใน 30 วันหลังจาก Amazon แจงให
ผูขายนําออกสินคาคงคลังที่ขายไมออกตามที่กาํ หนด ผูขายไมไดสรางคําสั่งนําออก สินคา
คงคลังนี้อาจจะถูกละทิ้งอัตโนมัติ ผูขายสามารถสงคําสั่งนําออกเมื่อใดก็ไดเพือ
่ นําออก
สินคาคงคลังที่ขายไมได
หากทานเปดงานการนําออกดารจัดเก็บระยะยาวโดยอัตโนมัติ ระบบจะสรางคําสั่งนําออก
หนึ่งถึงสองสัปดาหหลังจากวันที่เคลียรสน
ิ คาคงคลัง ทานสามารถตัง
้ คาตัวเลือกที่
เกี่ยวของของการนําออกอัตโนมัติไดตามความตองการ

นําออกสินคาคงคลังยกเซ็ต

สงคําสั่งนําอออยกเซ็ตโดยอัปโหลดรายการสินคาที่คั่นดวยแท็บ ทานสามารถล็อคอินศูนย
่
ผูขาย จากดาวนโหลดเทมเพลตสําหรับสรางคําขอนําออกคําสัง
่ ยกเซ็ตจากเพจนําออกคําสัง
ซื้อที่อัปโหลด
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• บรรจุภัณฑและโลจิสติกสของสินคาคงคลังที่นําออก
สินคาคงคลังที่นําออกจะทําการบรรจุภัณฑและโลจิสติกส เพื่อความปลอดภัยในการขนสงสินคา พรอมกับลด
ตนทุนบรรจุภัณฑและการโลจิสติกสใหนอยทีส
่ ุด วิธีการบรรจุภัณฑและโลจิสติกสขึ้นอยูกับจํานวน ขนาดและ
นํ้าหนัก และตําแหนงที่อยูปจจุบันสินคาคงคลังที่ทานตองการนําออก
• ขอกําหนดบรรจุภัณฑของคําสัง
่ นําออก
ประเภทสินคา

ขอกําหนดบรรจุภัณฑ

สินคาจํานวนนอยที่นําออกจาก FC เดียวกัน

จะใชกลอง ซองจดหมาย หรือถุงพลาสติกโพลีเอทิลน
ี ขนาดเล็กทีส
่ ด
ุ จัดสง
บรรจุภัณฑนี้อาจจะเหมือนกับบรรจุภัณฑของคําสั่งซื้อลูกคา Amazon

สินคาจํานวนมากทีน
่ ําออกจาก FC เดียวกัน

กลองบรรจุภัณฑที่รวมเขากับถาดรองและจัดสงโดยผูใหบริการขนสง

สินคาจํานวนนอยที่นําออก“จัดสงดวยบรรจุ
ภัณฑขอของตนเอง” ( หรือ SIOC)

สินคาจํานวนนอยที่นําออก“จัดสงดวยบรรจุภัณฑขอของตนเอง” ( หรือ SIOC)
จะถูกจัดสงในบรรจุภัณฑของตัวเองโดยไมจําเปนตองมีบรรจุภัณฑเพิ่มเติม

สินคาคง SIOCคลังจํานวนมากทีน
่ ําออก
หรือสินคาขนาดใหญที่ไมสามารถบรรจุใน
กลองมาตราฐานได

จะถูกจัดสงในบรรจุภัณฑขนาดยอและวางบนถาดรอง

*หากสินคาคงคลังของทานไมไดอยูที่ FC เดียวกัน จากนั้นเมื่อคําสั่งซื้อของทานสงถึงอาจจะรวมถึงสินคาหลายชิ้นที่มาจากผูใหบริการขนสงที่แตกตางกัน
Amazon จะสงคืนสินคาคงคลังดวยบรรจุภัณฑเดิมซึ่งเปนสินคาบรรจุภัณฑผสม

• ขอจํากัดโลจิสติกสของคําสัง
่ นําออก
Amazon จะจัดสงสินคาคงคลังที่คืนไปที่ผูขาย,ซัพพลายเออรของผูขายหรือผูจ
 ด
ั จําหนาย หรือขนสงไปที่
คลังสินคาของผูข
 าย หากทานจะสงสินคาของทานไปที่ชองทางที่สาม กรุณากรอกขอมูลของชองทางที่สาม
ใหถูกตอง และเตรียมพรอมรับ
นอกจากนี้ Amazon ยังปฏิบัติตามขอจํากัดตอไปนี้:
1
• หามขนสงสินคาคงคลัง/จัดสงไปยังกลองจดหมายของ PO,APO,FPO หรือ DPO 。 ตองการ
2
จัดสงไปยังที่อยูในตางประเทศ กรุณาดูผูซัพพลายเออรสง
 คืนสินคาระหวางประเทศ (เหมาะสําหรับ
บัญชีรวม)；
• หามจัดสงสินคาคงคลังไปที่คลังสินคา FBA อีกที่หนึ่ง
• หามใชสินคาคงคลัง ของขวัญ หรือสินคาโปรโมชั่นจัดสงใหลูกคา
• สินคาคงคลังที่จัดประเภทเปน "สินคาอันตรายที่ไมสามารถขนสงได" สามารถทิง
้ ได และไมสามารถนํา
ออกได

1.

2.

กลองจดหมาย PO,APO,FPO หรือ DPO ：PO (Post Office) ไปรษณีย；APO (Army Post Office) ไปรษณียกองทัพบก；FPO(Fleet Post
Office) ไปรษณียกองทัพเรือ；DPO (Diplomatic Post Office) ไปรษณียการทูต ที่สหรัฐอเมริการ มีเพียง USPS (ไปรษณียของสหรัฐอเมริกา) ถึงจะ
สามารถสงไปรษณียที่อยู PO Box หรือ APO/FPO/DPO (ประกอบดวย EMS,HKEMS, พัสดุขนาดใหญ CN,พัสดุขนาดใหญ Hk,ขนาดเล็ก Hk,ขนาด
เล็ก CN ,ขนาดเล็ก SW) UPS,FedEx,DHL,TNT ไมสามารถสงไปที่อยู PO Box หรือ APO/FPO/DPO ได
ซัพพลายเออรสงคืนสินคาระหวางประเทศ: เมื่อลูกคาในตางประเทศคืนคําสั่งซือ
้ ที่ทานจัดสงเอง ซัพพลายเออรสงคืนสินคาระหวางประเทศจะใหความ
ชวยเหลือทาน พวกเขาจะรับสงคืนสินคาจากลูกคา และหลังจากดําเนินการจะทําการจัดสงคืนใหทาน โดยสงใหลูกคาคนอื่นหรือใหวิธีอื่น กรุณาคลิกดู
ขอมูลเพิ่มเติมได
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• สัปดาหของคําสั่งนําออก
โดยทั่วไปแลว คําสั่งที่นําออกจะดําเนินการสําเร็จภายใน 14 วันทําการ แตในชวงเทศกาลและชวงที่มีการนํา
ออกสูงสุด การจัดการคําสัง
่ นําออกอาจจะตองใชเวลา 30 วันทําการหรือยาวนานกวานั้น กอนจะถูกนําออก
สินคาคงคลังยังสามารถขายได หากทานไมอยากขายสินคา กรุณาหยุดทําการขาย

• สถานการณที่ไมสามารถนําออกคําสั่งได
• วางแผนเพื่อนําออกสินคาคงคลัง
• สินคาคงคลังที่กําลังดําเนินการหรือคําสัง
่ ซื้อของลูกคาทีก
่ าํ ลังรอจัดสง
• กําลังจัดสงสินคาคงคลังไปที่ FC อื่น
• เมื่อสรางคําสั่งนําออก อาจจะพบสินคาบางอยางที่ไมสามารถนําออกได Amazon จะใหคําแนะนํา
สําหรับผูขาย เพื่อนําออกสินคาคงคลังสําเร็จไดงายขึ้น
หากตองการดูวิธีดําเนินการคําสัง
่ นําออกอยางละเอียด หรือมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการหรือรายละเอียดของ
่ เติม
คําสั่งนําออก สามารถคลิกที่นเี่ พื่อดูรายละเอียดเพิม

• เอาทเล็ท（Outlet Deal แผนเคลียรสตอของ Amazon)
Outlet เปนชองทางโปรโมชั่นสําหรับลูกคาทีม
่ ง
ุ เนนไปที่การลดราคา การเคลียรสตอและสินคาคางสตอก ผลิตภัณฑที่
เขารวม Outlet จะขึ้นอยูกับราคาตะกราสินคา (BuyBox) โดยเฉลี่ยของ 30 วันที่ผานมา โดยการเสนอสวนลดสูงสุด
30% ใหกับลูกคา ปจจุบันชองทางดังกลาวไดแพรกระจายไปยังลูกคาในเว็บไซต Amazon เกือบทั้งหมด
• ขอดีของ Outlet

ประหยัดเวลาการแยก
สินคา
ตนทุนเวลาในการจัดสง
แยก
ประหยัดเวลาประหยัดแรง

ปรับประสิทธิภาพการ
นําเขาสินคาใหมากขึ้น
ลดเวลาการวางจําหนาย
สินคา
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• หมายเหตุสําหรับการสมัคร Outlets
หมายเหตุสําหรับการสมัคร Outlets
คุณสมบัติการ
สมัครผูขาย
คุณสมบัติสน
ิ คา
คาธรรมเนียมการ
เขารวม
วิธีการเขารวม
หมายเหตุอื่นๆ

คะแนนรวมที่ลูกคาประเมินใหตองสูงกวา 3.5 คะแนน และใชบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพของการ
บริการ FBA
สินคาจะตองเปนสินคาใหมที่อยูในสถานะขายได ปฏิบัติตามนโยบายการประเมินสินคาและนโยบายราคา
ของลูกคา Amazon มีประวัติการขายในรานคา Amazon และมีคะแนนอยางนอย 3 ดาว และไม
ลงทะเบียนเขารวมแผน “สั่งซื้อประหยัด”
ทานไมตองชําระคาธรรมเนียมเพิม
่ เติมสําหรับการเคลียรสตอ Amazon เรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดสงแบบมาตรฐานและคาคอมมิชชั่นการขาย
สําหรับสินคาทีม
่ เี งื่อนไขสอดคลอง ผูซื้อสามารถไปที่ “จัดการสินคาคงคลังสวนเกิน” ของศูนยผูขาย
ของ Amazon > สรางโปรโมชั่นเคลียรสตอก สราง Outlet Deals ดวยตนเอง
ราคาโปรโมชั่นเคลียรสตอกตองตํ่ากวาหรือเทากับราคาโปรโมชั่นสูงสุด หลังจากโปรโมชั่นเริม
่ ตน หาก
ราคาขายของสินคาสูงกวาราคาโปรโมชั่น Amazon อาจยกเลิกโปรโมชั่นนี้โดยไมตอ
 งแจงใหทราบ
ลวงหนา

หมายเหตุ：

ผูขายสามารถยกเลิก Outlet Deal ที่สงมาไดดวยตนเองกอนที่ Amazon จะ
ดําเนินการตรวจสอบ ถาตองการยกเลิก Outlet Deal ที่ไดรับการอนุมัติและ
เริ่มตนแลว ก็จะตองติดตอทีมสนับสนุนผูข
 าย คูมือดําเนินการเพิ่มเติมและปญหา
ที่พบบอย สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู

• ชําระบัญชีสินคาคงคลัง
การชําระบัญชีเปนตัวเลือกการเคลียรสตอกสินคาคงคลังฟรี หลังจากสงคําสั่งการชําระบัญชี Amazon จะรวมสินคา
คงคลังที่เกี่ยวของเขาดวยกัน และเสนอราคาสวนลดใหกบ
ั ผูชําระบัญชีและซัพพลายเออรการลดราคาทีอ
่ าจจะสนใจ เรา
จะไดรับการเสนอราคาสูงสุด หลังจากนั้นจัดสงสินคาคงคลังที่ชําระบัญชีของทานไปยังผูชําระบัญชีทเี่ กีย
่ วของ
• ขอดีของการชําระบัญชี
ผูขายสามารถรับคาธรรมเนียมสินคาคงคลังบางสวนโดยใชตัวเลือกการชําระบัญชี เชนเดียวกับคําสั่งนําออก
จะไมมีคาธรรมเนียมการผลิตระยะยาวและคาธรรมเนียมการจัดสินคารายเดือนหลังจากสงคําสั่งชําระบัญชี
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• กลไกการชําระบัญชี
Amazon จะพยายามจะเพิ่มการผลิตสินคาคงคลังของทานใหมากทีส
่ ด
ุ และจะยอมรับการเสนอราคาสูงสุด
สําหรับสินคาคงคลังที่มีการชําระบัญชีของผูขาย แตไมสามารถรับประกันราคาขายของสินคาคงคลังที่ชําระ
บัญชีแลว นอกจากนี้ ทานยังตองระมัดระวังประเด็นดังตอไปนี้:

โดยทั่วไปสินคาคงคลังที่ชําระบัญชีแลวจะขายในราคา 10% ของราคาขายเดิม ทาน
จะไดรับ 90% ของจํานวนเงินนี้ 10% ที่เหลือจะเปนของบริษัทยอยของ Amazon ที่
เคลียรสตอกสินคาคงคลังในนามของทาน

ความแตกตางระหวางราคาขายโดยประมาณของสินคาคงคลังของผูข
 ายและจํานวน
เงินที่รับคืนจากการชําระบัญชี Amazon จะไมชดเชยให

ผลกําไรการชําระบัญชีจะแสดงในบัญชีของทานภายใน 60 วันหลังจากที่ Amazon
พบลูกคาซื้อสินคาของผูขาย การชําระเงินประเภทนี้จะแสดงเปนผลกําไรจากการหัก
บัญชีบนแท็บสรุปธุรกรรมของรายงานการชําระเงินของทาน

หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกีย
่ วกับขั้นตอนการดําเนินงานและประโยชนของการชําระเงินสินคาคงคลัง กรุณาล็อคอิน
ศูนยผูขายและไปที่ชําระบัญชีสินคาคงคลัง
• โปรแกรมการบริจาคของ FBA
โปรแกรมการบริจาคของ FBA เปนตัวเลือการกําจัดที่ Amazon มอบใหทาน เมื่อผูขายรองขอใหทิ้งสินคาคงคลังที่
คางสตอกภายใน FC ของสหรัฐอเมริกา คืนสินคาคงคลังหรือสินคาคงคคลังของ Amazon ที่ไมตองการ Amazon
จะบริจาคใหกับองคกรการกุศลในสหรัฐฯ ที่เลือกไว
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• ขอดีของโปรแกรมการบริจาคของ FBA
Amazon สามารถจัดสงสินคาในนามของผูขาย และไมรับคาธรรมเนียมใดๆ
เพิ่มเติม ผูขายแคชําระคาธรรมเนียมการกําจัดตามปกติเทานั้น สามารถลด
ความกังวล
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการกําจัดสินคาเพื่อการบริจาคการกุศลที่มี
ความหมาย ใชประโยชนจากมูลคาของสินคาไดอยางเต็มที่

เขารวมโปรแกรมการบริจาคของ FBA ใหการสนับสนุนแกผท
ู ต
ี่ องการ แสดงให
เห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมของแบรนด และเสริมสรางภาพลักษณของ
องคกร

ทําอยางไรถึงจะสามารถเขารวมโปรแกรมการบริจาคของ FBA ได?

โดยปกติทา นจะเขารวมโปรแกรมการบริจาคของ FBA ไดตามคาเริ่มตน ทานสามารถ
ขามไปที่ “ตั้งคา > Fulfillment By Amazon > โปรแกรมการบริจาคของ FBA ” เพื่อ
ยืนยันสถานะการลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนโปรแกรมนี้แลว Amazon จะประเมิน
สินคาที่ถูกกําจัดที่ตรงตามเกณฑการบริจาคของทาน
ทานสามารถเลือกไมเขารวมโปรแกรมนี้ไดทุกเมื่อโดยปดโปรแกรมการบริจาค FBA ใน
“การตั้งคาของ FBA” สินคาคงคลังที่ถูกกําจัดหลังจากถอนจะไมมีคุณสมบัตใิ นการเขา
รวมโปรแกรมการบริจาคอีก
กรุณาระวัง โปรแกรมการบริจาคของ FBA ใชสําหรับการจัดเก็บสินคาคงคลังภายใน
FC ของสหรัฐอเมริกา

• พันธมิตรโปรแกรมของสหรัฐอเมริกา
Amazon ไดรวมมือกับ Good 360 แจกจายสินคาคงคลัง Amazon ที่บริจาคใหกับองคกรไมแสวงหาผล
กําไรในสหรัฐอเมริกา และสงตอไปยังมือของผูที่ตองการ
ทําความเขาใจเพิ่มเติมเกีย
่ วกับโปรแกรมการบริจาคอยางละเอียด กรุณาล็อคอินศูนยผูขายและดูทเี่ พจความ
ชวยเหลือ
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3.3 การจัดสงสินคา
หลังจากขายสินคา FBA จะใหบริการจัดสงสินคาอยางรวดเร็วใหกับทาน ชวยทานจัดเรียงสินคา บรรจุภัณฑ และการจัดสงสินคา
ใหกับลูกคา การจัดสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและมืออาชีพเปนการเพิม
่ ยอดขาย เพิ่มการแขงขันทางธุรกิจ และพัฒนาปจจัยสําคัญของ
ลูกคา
3.3.1 ภาพรวมการจัดสง
• จัดการเวลาการจัดสง
Amazon จะแสดงเวลาการจัดสงที่ประมาณการใหลก
ู คาในหนาขอมูลสินคาและเพจการคํานวณ นี่คือเวลาโดยประมาณ
ที่ผูซื้อใชตั้งแตเวลาทีส
่ ง
ั่ ซื้อจนถึงวันที่สง
 คําสั่งซื้อ

เวลาเตรียมสินคา1

เวลาในการขนสง2

วันหยุดตางๆ
เวลาจัดสงทั้งหมด

• ทําไมตองจัดการเวลาการจัดสง?
ผูขายตั้งคาเวลาการจัดสงที่ถูกตองใหสินคาจะชวยใหลก
ู คาไดรับประสบการณทด
ี่ ี และเปนการเพิ่มยอดขาย จากการ
เปรียบเทียบ ลูกคาเต็มใจที่จะซือ
้ สินคาดวยความเร็วในการจัดสงที่เร็วขึ้น เนื่องจากสินคาดังกลาวมีแนวโนมทีจ
่ ะเปนที่
ชื่นชอบของลูกคาใน Amazon

ควรจัดการเวลาการจัดสงอยางไร?

ทานสามารถสงคําสั่งจัดสงหลายชองทางไดดวย 3 วิธ:ี หนึ่งครั้งสง

หนึ่งอัน,สงจํานวนมากหรือผาน API
①แกไขเวลาในเตรียมสินคา: ทานสามารถดูการตั้งคาเวลาคาเริ่มตน

การเตรียมสินคาในปจจุบันไดในแท็บการตัง
้ คาการจัดสงทัว
่ ไปของ
หนา [ตั้งคาการจัดสง] และแกไขเวลาในการเตรียมสินคา

②แกไขรูปแบบการจัดสงของทานไดใน [ตั้งคาการจัดสง] เพื่อ
กําหนดเวลาการจัดสงของทาน

③ทานยังสามารถเลือกเปดใชตว
ั เลือกการจัดสงแบบพรีเมียม รวมถึง
การสงมอบภายในวันเดียวกัน การดําเนินการในวันหยุดสุดสัปดาห
การจัดสงในชวงสุดสัปดาห และอื่นๆ

1.
2.

เวลาเตรียมสินคา: เวลาที่ลูกคาสั่งซื้อจนถึงเวลาที่ผูขายสงคําสั่งซื้อไปยังผูใหบริการขนสง
เวลาโลจิสติกส (หรือเรียกวาเวลาการจัดสง): เวลาที่ใชเมื่อทานสินคาที่สั่งไปใหผูผูใหบริกาขนสงจนถึงเวลาที่คําสั่งซื้อถึงจุดหมาย

คูมือคําแนะนํา Fulfillment By Amazon(FBA) – การจัดการสินคาคงคลัง Fulfillment By Amazon (FBA)
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

19

• การจัดสงแบบพรีเมี่ยม
ในสหรัฐอเมริกา ตัวเลือกการจัดสงแบบพรีเมียมประกอบดวยจัดสงถึงในวันนั้นและจัดสงถึงในวันถัดไป ทานสามารถ
เปดใชบริกานี้ไดในการตั้งคาการจัดสง ดวยการจัดสงแบบพรีเมียม ทานสามารถใหบริการจัดสงที่รวดเร็วแกลก
ู คาได
การบริการจัดสงรวดเร็วนี้สามารถใหขอมูลติดตาม ทําใหลูกคาทราบถึงวันที่สงถึงที่แนนอน เพื่อประสบการณทด
ี่ ีของ
ลูกคา
คุณสมบัติของการใชตว
ั เลือกการจัดสงแบบพรีเมียม
ผูขายจะตองเปดรานคา Amazon มากกวา
เปนเวลา

30 วัน:

อัตราการติดตามที่มีประสิทธิภาพคือ
ผูขายตํ่ากวา

0.5%

90

วัน และจําเปนตองปฏิบต
ั ต
ิ ามขอกําหนดตอไปนีส
้ ําหรับคําสั่งซื้อการจัดสงแบบพรีเมียม

99% อัตราการจัดสงถึงแบบตรงเวลาไมตํ่ากวา 97% อัตราการยกเลิกของ

• คําแนะนําในการใชการจัดสงแบบพรีเมียม
คําแนะนําในการใชการจัดสงแบบพรีเมียม

เขาใจคุณสมบัติ

ทานสามารถทําความเขาทานสมบัตข
ิ องทานไดผานแดชบอรดการควบคุมคุณสมบัตก
ิ ารจัดสง
แบบพรีเมียม (จําเปนตองล็อคอิน)

ไดรับคุณสมบัติ

หลังจากเริ่มตนใชตัวเลือกการจัดสงแบบพรีเมียมทําการจัดสง Amazon จะพิจารณาวาทาน
สามารถมีสท
ิ ธิ์ตอไปไดหรือไมโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการจัดสงของคําสั่งซื้อตามลําดับ
ความสําคัญของผูขาย (ยกเวนคําสั่งซื้อที่จัดสงดวยตนเองของผูขายที่มีเครื่องหมาย Prime)

ยกเลิกคุณสมบัติ

หากกอนหนานี้ทานถูกยกเลิกทานสมบัติการจัดสงแบบพรีเมียม สามารถสงโปรแกรมปฎิบัติการ
1
เพื่อขอคืนคุณสมบัตการเขารวมการจัดสงแบบพรีเมียมของทาน

วิธีคํานวณเวลา

วันกําหนดสงสําหรับคําสัง
่ ซื้อตัวเลือกการจัดสงแบบพรีเมียมของผูซอ
ื้ จะตองถูกกําหนดเปน
เวลาบายสองโมงหรือหลังจากนั้น ตัวอยางเชนประเทศที่ปลายทางตั้งอยูมีเขตเวลาหลายเขต
ขึ้นอยูกับเขตเวลาทีค
่ ลังสินคาทางตะวันออกสุดตั้งอยู (หรือใชเวลาที่เร็วทีส
่ ด
ุ ของทองถิ่นเปน
หลัก)

หยุดใชการจัดสงแบบพ
รีเมี่ยม

ตองการหยุดใชการจัดสงแบบพรีเมียม ทานตองไปที่ “ตั้งคาการจัดสง” อัปเตต “เทมเพลตการ
จัดสง” และเคลียรตัวเลือก “จัดสงถึงในวันนั้น” และ “จัดสงถึงในวันถัดไป”

ตองการทราบรายละเอียดเวลาการจัดสงระหวางประเทศเพิม
่ เติมและการตั้งคาเวลาตัวเลือกการจัดสงที่เหมาะสม
่ ดู
กรุณาคลิกที่นี่เพือ
• การจัดสงแบบฟรี
การจัดสงแบบฟรีเปนการบริการที่ลก
ู คาชอบทีส
่ ด
ุ การบริการจัดสงฟรีชวยเพิม
่ ประสบการณของลูกคา และดึงดูด
ลูกคารายใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังชวยใหทานมีทา นสมบัติตรงตามขอกําหนดของโปรแกรมการจัดสง
Prime ดวยตนเอง และอาจจะไดรับโอกาสเพิ่มยอดขายสินคา
ผูซ
 ื้อไปที่ “ตั้งคาการจัดสง” ตั้งคาคาธรรมเนียการขนสงเปน 0.00 ดอลลารสหรัฐ ก็จะสามารถใหบริการจัดสงแบบฟรี
สําหรับสินคาของตนเองได อัปเดตคาธรรมเนียการขนสงก็คือยกเลิกการจัดสงแบบฟรี

1.

โปรแกรมปฏิบต
ั ก
ิ าร: หากถูกยกเลิกทานสมบัตก
ิ ารจัดสงแบบพรีเมียมเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ทาตอง ทานตองสงโปรแกรมปฏิบต
ั ก
ิ ารเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื้อหาจะตองมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และวางแผนวาจะแกปญหาเหลานี้อยางไรภายในระยะเวลาที่กําหนด ทําความเขาใจ
รายละเอียดของโปรแกรมปฏิบต
ั ก
ิ าร กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู
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3.3.2 การจัดสงแบบหลายชองทาง
การจัดสงแบบหลายชองทาง เปนหนึ่งในโปรแกรมของ FBA สําหรับผูขายทีข
่ ายในหลายแพลตฟอรม เผชิญกับคําสั่งซื้อจาก
แพลตฟอรมและชองทางที่แตกตางกัน ผูขายที่ตองการขยายการจัดสงสินคา ดวยการจัดสงแบบหลายชองทาง กอนอื่นทาน
สามารถจัดเก็บสินคาคงคลังของทานในคลังสินคา FBA ได เมื่อทานอยูที่ Amazon สินคาที่ขายอยูบนเว็บไซตของทานหรือ
เว็บไซตอีคอมเมิรซอื่น ๆ Amazon สามารถจัดเรียง บรรจุภัณฑ และจัดสงสินคาใหกับลูกคาสําหรับสินคาเดียวกัน
• ขอดีของการจัดสงหลายชองทาง

ทานสามารถใหการบริการจัดสงถึงในวันนั้น
และจัดสงถึงในวันถัดไปแกลูกคาได เพิ่ม
ประสบการณใหกบ
ั ลูกคา

สามารถใชแพลตฟอรมของ Amazon
สําหรับออนไลนได
การจัดการสินคาคงคลังและคําสั่งซื้อ
งายตอการติดตามความคืบหนา

ทานสามารถจัดสงสินคาคงคลังไปยัง FBA
ดวยการกระจายหลายชองทางทานสามารถ
กระจายสินคาคงคลัง FBA ไปยังผูจัด
จําหนายซึ่งงายตอการจัดการและ
ประหยัดเวลาและความพยายาม

ทานสามารถขยายขอบเขตธุรกิจ และ
ตอบสนองตอ
ฤดูกาลขายไดอยางเหมาะสมตอน
คําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นดวยการจัดสงหลาย
ชองทาง

• คาธรรมเนียมการจัดสงหลายชองทาง?
คําสั่งซื้อที่จัดสงโดย Amazon จะเรียกเก็บตามคาธรรมเนียการจัดสงโดยปกติของ FBA (รายละเอียดสามารถดูไดที่
1.3 มาตรฐานคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บของ FBA)
คําสั่งซื้อที่จัดสงหลายชองทางที่อยูบนเว็บไซตอื่นทีไ่ มใช Amazon คาธรรมเนียมการจัดสงจะใชสําหรับคําสัง
่ ซื้อ
ภายในประเทศ ถาคําสั่งซื้อที่ของทานไมใชของ Amazon จะตองโลจิสติกสระหวางประเทศ สามารถดูไดทก
ี่ ารสงออก
ของ Fulfillment By Amazon เรียนรูเกี่ยวกับการกําหนดราคาระหวางประเทศ
นอกจากนี้ ปจจัยหลักที่มผ
ี ลตอคาธรรมเนียมการจัดสงยังมี :
คําแนะนําในการใชการจัดสงแบบพรีเมียม
การแบงขนาดสินคา

สินคาขนาดมาตราฐาน (ขนามาตรฐานไซสเล็ก,ขนาดมาตรฐานไซสใหญ)
สินคาขนาดใหญ (ขนาดใหญไซสเล็ก,ขนาดใหญไซสกลาง,ขนาดใหญไซสใหญ,ขนาดใหญไซสใหญ
พิเศษ)
คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับนํ้าหนักแรกทีเ่ กิน

จํานวนสินคา

เก็บคาธรรมเนียมตอรายการ

ประเภทการจัดสง

การจัดสงแบบมาตรฐาน การจัดสงแบบเรงดวน การจัดสงแบบพรีเมียม

วิธีการคํานวนคาจัดสงและขนาดสินคาและนํานํ้าหนักอยางละเอียด สามารถดูรายละเอียดไดทเี่ พจความชวยเหลือ
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• ใชการจัดสงหลายชองทางอยางไร?
ทานสามารถสงคําสั่งจัดสงหลายชองทางไดดวย 3 วิธี:หนึ่งครั้งสงหนึ่งอันสงจํานวนมากหรือผาน API

คําสั่งการจัดสงหลายชองทางแบบหนึ่งครั้งสงหนึ่งอัน
หลังจากล็อคอินศูนยผูขาย ไปที่เพจ “จัดการสินคาคงคลัง” เลือก สินคาที่ทานตองการ
ขีดจํากัดจํานวนสินคาที่จัดสงแบบหลายชองทั้งหมดคือ 250

สงคําสั่ง MCF ยกเซ็ต
่ วของตาม
ดาวนโหลดเทมเพลตคําขอจัดสง เพื่อสรางคําสั่งซื้อ กรอกขอมูลทีเ่ กีย
คําอธิบายในสเปรดชีต และบันทึกและอัปโหลดขอความ

ใช Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) เพื่อสรางคําสัง
่ การ
จัดสงแบบหลายชองทางโดยใชอินเทอรเฟซโปรแกรมแอพพลิเคชั่นการจัดสงขาออก
(API)
(สําหรับนักพัฒนา Amazon MWS เทานั้น) ดูคําสั่งการจัดสงที่เปนไปไดและดูคาธรรมเนียม
การจัดสงโดยประมาณและวันทีจ
่ ัดสง รับรายละเอียดระดับสินคาระดับการจัดสงและระดับ
สินคา ระดับพัสดุ และระดับคําสั่งซื้อของคําสั่งที่มีอยู จะสงคืนสินคาไปยัง FC ที่ทานใช
Amazon MWS ในการจัดสง

ถาตองการทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการจัดสงหลายชองทางสามารถดูรายละเอียดไดทเี่ พจความ
ชวยเหลือ
3.3.3 ผูใหบริการโลจิสติกสบุคคลทีส
่ าม
หากผูขายเลือกใชซัพพลายเออรการบริการโลจิสติกสชองทางที่สาม กอนอื่นทานตองหาผูใหบริการทีส
่ ามารถจัดสงระหวาง
ประเทศได ทานสามารถจัดสงสินคาของทานดวยโปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรของ Amazon (PCP)
สําหรับโปรแกรมนี้ทานสามารถเชิญผูใ หบริการขนสงโลจิสติกสทค
ี่ ุนเคยมาลงทะเบียนบัญชี Amazon ได และสามารถเลือกผู
ใหบริการขนสงรายนี้จัดสงสินคาของทานในคลังสินคา FBA ได โปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรของ Amazon ไม
เพียงแตจะทางเลือกการจัดสงกับทานมากมาย ยังชวงใหทานยกระดับประสิทธิภาพการสงสินคาอีกดวย
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•

คําแนะนําเกี่ยวกับแนวคิดของ PCP :
โปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบครบวงจร: หรือ Amazon Partnered Carrier Program เรียกยอๆวา PCP ซึ่ง
หมายถึงผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรที่ทานกําหนด ทําการจัดสงในทองถิ่นใน 48 รัฐที่อยูติดกันของสหรัฐอเมริกา
โปรแกรมนี้สามารถทําใหทา นเลือกผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรที่เคยทํางานรวมกันหรือคุนเคยมาจัดสงสินคาของ
ทาน
หมายเหตุ:
โปรแกรมนี้มีไวสําหรับผูขายที่มีสินคาคงคลังใน 48 รัฐของสหรัฐอเมริกา ทานสามารถจัดสงสินคาไปยังลูกคา
ทองถิ่นไดดวย PCP หากสินคาของทานอยูในจีน หรือพื้นที่นอก 48 รัฐของสหรัฐอเมริกา ทานตองติดตอผูใหบริการ
ขนสงใหทําการจัดสงดวยตนเอง ทานยังสามารถโลจิสติกสสน
ิ คาไปยังคลังสินคาสหรัฐอเมริกากอนได และจัดสงสินคา
โดยเลือกผูใหบริการขนสงผาน PCP

• โหมดทั่วไปของ PCP:
โดยทั่วไป PCP สามารถแบงไดเปนผูใหบริการขนสงพัสดุขนาดเล็ก (SPD) และผูใหบริการขนสงแบบไมเต็มคัน/เต็ม
คัน(LTL/FTL)
• ผูใหบริการขนสงการจัดสงพัสดุขนาดเล็ก (SPD)
การจัดสงพัสดุเล็กแบบเรงดวน หรือ Small Parcel Delivery
เรียกยอๆ วา SPD โดยปกติแลวผูใหบริการขนสงของ UPS จะทํา
การจัดสงพัสดุขนาดเล็กหากทานเลือกผูใ หบริการขนสงแบบครบ
วงจร SPD จัดสงพัสดุขนาดเล็ก ตองใชกลองบรรจุสินคาใหดี และ
ติดฉลากบนกลองทุกกลองใหเรียบรอยหลังจากทีท
่ า นเตรียมสินคา
เรียบรอยแลว ใหติดตอผูใหบริการขนสง SPD มารับ หรือหรือสง
พัสดุไปยังจุดสงของผูใหบริการ

• ผูใหบริการขนสงจัดสงแบบไมเต็มคัน/เต็มคัน(LTL/FTL)
หากสินคาของทานมีนํ้าหนักเกิน 6.8 กิโลกรัม (เทากับ 150
ปอนด) ขอแนะนําใหทานใชโปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบไมเต็ม
คัน/เต็มคัน (LTL/FTL) ที่ครบวงจรของ Amazon ชวยทาน
ประหยัดคาธรรมเนียมในการจัดสง สินคา LTL ที่ใชโปรแกรมผู
ใหบริการขนสงแบบครบวงจรของ Amazon จะตองวางบนถาด
รอง และตองเตรียมสินคาใหพรอมกอนวันทีข
่ นสงที่กําหนด

คลิกที่นี่ เพื่อดูคําแนะนําที่เกี่ยวของกับโปรแกรมผูใ หบริการขนสงแบบครบวงจร
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3.4 การบริการหลังการขาย
หลังจากขายสินคา Amazon จะใหบริการหลังการขายสําหรับผูขายที่ใช FBA รวมถึงการบริการลูกคา 7x24 การบริการคืนสินคา
และอื่นๆ เพื่อใหแนใจวาผูซื้อจะไดรับประสบการณการช็อปปง
 ซึ่งสามารถนําความคิดเห็นทีม
่ าใหผูขายได ทําใหผูขาย Amazon มี
โอกาสโดดเดนกวาใครในตลาด

3.4.1 การบริการลูกคา
เพื่อสรางสิ่งแวดลอมไววางใจไดในการชอปปงใหกับลูกคาบน Amazon.com เราสนับสนุนและชวยเหลือคูคาของเราในการยกระดับ
คุณภาพของบริการเพื่อใหบรรลุระดับการบริการทีล
่ ก
ู คา Amazon ควรจะไดรับ สําหรับผูซอ
ื้ ที่เขารวมโปรแกรม FBA Amazon จะ
ใหการสนับสนุนการบริการลูกคาหลังการขายอยางมีคุณภาพและรอบคอบแกผซ
ู อ
ื้ เพื่อประหยัดแรงงานและสรางความพึงพอใจกับ
ลูกคา
• ใหการสนับสนุนลูกคาสําหรับคําสั่งซื้อระหวางประเทศ
• การสนับสนุนลูกคาในภาษาทองถิ่น
เมื่อทานเปดรานคาบน Amazon ตองการใชภาษาทองถิ่นของรานคาใหการสนับสนุนลูกคา ทานสามารถ
เลือกจัดการไดดวยตนเอง แตหากไดรับการสนับสนุนการแปลดวยเครืองหรือผูใหบริการบุคคลทีส
่ าม ภาษาที่
แปลอาจจะไมนาพอใจ และอาจจะทําใหประสบการณของลูกคาแยลง และในที่สุดจะสงผลตอการประสิทธิภาพ
ของทานในฐานะผูซื้อ
• แกไขปญหาดานภาษาในการบริการลูกคาไดอยางไร?
FBA สามารถใหบริการลูกคาระดับยอดเยี่ยมและใหการสนับสนุนลูกคาอยางมืออาชีพแกลก
ู คาใน
นามของทานดวยการใชภาษาทองถิ่นที่รานคาตัง
้ อยู

• ตอบกลับอยางทันทวงที
เมื่อลูกคามีขอสงสัยเกี่ยวกับสินคาของทาน พวกเขาที่จะไดรับการบริการทีท
่ น
ั ทวงและมีประโยชนจากทาน เพื่อ
รักษาสถิตป
ิ ระสิทธิภาพผูข
 ายทีด
่ ี ทานจะตองกําหนดผูเชี่ยวชาญในดานบริการลูกคา ไดแก สินคา สินคาคง
คลัง และความรูโลจิสติกสทง
ั้ 3 ดาน โดยใชภาษาทองถิ่นในการตอบกลับอีเมลลูกคาไดอยางรวดเร็วภายใน
24 ชั่วโมง หากเขตเวลาทีร่ านคาเปดไมเหมือนกับเขตเวลาของสถานที่ทาํ การของทาน เนื่องดวยความตาง
ของเวลา เวลาตอบลูกคาของทานภายในเวลาทําการปกติจะสัน
้ ลง และตอบกลับอยางทันทวงทีจะเปนไปได
คอนขางยาก
• แกไขปญหาดานความตางของเวลาในการบริการลูกคาไดอยางไร?
พนักงานการบริการทีม
่ อ
ื อาชีพของ FBA จะใหการบริการแบบมืออาชีพ หนึ่งสัปดาหเจ็ดวัน และ
ตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหลูกคาของทานจะไดรับการตอบกลับอยางมืออาชีพไดทน
ั ทวงทีตลอดเวลา
เพื่อยกระดับประสบการณและความพึงพอใจในการชอปปงของลูกคา พรอมกับยกระดับประสิทธิภาพ
ของทาน เพื่อนํามาซึ่งชื่อเสียงที่ดีขึ้นและยอดขายที่มากขึ้น
• ใหการสนับสนุนการคืนสินคาสําหรับคําสั่งซื้อระหวางประเทศ
รายละเอียดสามารถดูไดที่ 3.4.3 การคืนสินคา
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3.4.2 ผูขายควบคุมการประเมินผล: ความคิดเห็นของลูกคาที่มต
ี อสินคา FBA
ในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญของสินคาหลังการขาย การประเมินและความคิดเห็นของลูกคาสวนใหญจะเปนตัวกําหนดชื่อเสียงของ
ผูขาย Amazon และสงผลตออัตราการเปลีย
่ นแปลงยอดขายในอนาคต เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญมากในการจัดกาตอการประเมินและ
ความคิดเห็นของลูกคา
• ทําไมตองจัดการความคิดเห็นของลูกคา?
ยกระดับการเปลี่ยนการขาย
เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาทีไ่ มมรี ีวิว อัตราการเปลีย
่ นแปลงการขายของสินคาที่มรี ีวิวเชิงบวกจะสูง
กวา เมื่อลูกคาตัดสินซื้อสินคาหนึ่งชิ้น พวกเขาตองการใหลก
ู คารายอื่นรับรองความนาเชื่อถือ
ของผูขายปจจุบัน เพราะฉะนั้น ทานตองกระตุนใหลูกคาแสดงความคิดเห็น และจัดการอัตราสวน
เชิงบวกและเชิงลบของรีวิว เพื่อยกระดับอัตราการเปลีย
่ นแแปลงการขายของทาน

ปรับประสบการณใหดีขึ้น
ตอบกลับและจัดการความคิดเห็นของผูขาย เพื่อใหคนพบปญหาในสินคาหรือกระบวนการบริการ
ของทานไดดีขึ้น และใชมาตรการทีก
่ าํ หนดเปาหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินคา หรือขอมูลสินคา
ใหลูกคาไดรับประสบการณที่ดีขึ้นตอไป

พัฒนาชื่อเสียง
ระดับความพึงพอใจลูกคาที่ดีสามารถสรางชื่อเสียงใหทานได ในขณะเดียวกันก็หมายความวา
ลูกคาที่เคยซือ
้ ไปแลวอาจจะเต็มใจที่จะซือ
้ สินคาของทานซํา้ ๆ

• เช็คดูความคิดเห็นของลูกคาไดอยางไร?
ู คาของ
ทานสามารถล็อคอินศูนยผูขาย ไปที่แดชบอรดควบคุมเสียงของลูกคาเพื่อดูประสิทธิภาพของประสบการณลก
สินคาที่วางจําหนาย (หรือความพึงพอใจของลูกคา) อานการรีวิวของลูกคา เพื่อยืนยันปญหาเกี่ยวกับสินคาของทาน
และขอมูลสินคา และรวบรวมเพื่อทําการแกไขปญหา ในกระบวนการการใชเสียงของลูกคา ทานตองทําความเขาใจ
ประเด็นดังตอไปนี้กอน:

สถานะความพึงพอใจของลูกคา
สถานะความพึงพอใจของลูกคาเปนเกณฑชี้วัดอยางหนึ่ง ขึ้นอยูกับความคิดเห็นของคําสั่ง
ซื้อและลูกคาในชวงนี้ ชวยใหทานเขาใจสถานการณประสิทธิภาพของสินคาทีว
่ างจําหนายทุก
รายการ
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วิธีการยืนยันสถานการณความพึงพอใจของลูกคา
1
ทานสามารถทําการเปรียบเทียบอัตราไมพึงพอใจของลูกคา (NCX) กับสินคาที่
คลายคลึงกัน เพื่อยืนยันสถานการณความพึงพอใจของลูกคา

ระดับสถานะความพึงพอใจของลูกคา
สถานการณความพึงพอใจของลูกคาทีม
่ ีตอสินคาที่วางจําหนายเแบงเปน “ยอดเยี่ยม” “ดี”
“ทั่วไป” หรือ “แย” หรือ “แยมาก” ขอแนะนําใหทานดูสินคาที่วางจําหนายทั้งหมดทีม
่ ส
ี ถานะ
ความพึงพอใจของลูกคาเปน “แย” กับ “แยมาก” เพื่อทําความเขาใจและแกไขปญหา

สถานะความพึงพอใจของ
ลูกคา

ระดับประสิทธิภาพ

ดีเยี่ยม (สีเขียว)

ประสิทธิภาพสินคาที่วางจําหนายของทานสูงกวาสินคาทีค
่ ลายคลึงกันอยางเห็นไดชัด

ดี (สีเขียวออน)

ประสิทธิภาพสินคาที่วางจําหนายของทานดีหรือดีพอๆ กันกับสินคาที่คลายคลึงกัน

ทั่วไป (สีเหลือง)

ประสิทธิภาพสินคาที่วางจําหนายของทานเหมือนกับสินคาทีค
่ ลายคลึงกัน

แย (สีสม)
แยมาก (สีแดง)

ประสิทธิภาพสินคาที่วางจําหนายของทานตํา่ กวาสินคาทีค
่ ลายคลึงกัน และอาจจะตองเผชิญ
กับความเสี่ยงในการถอนจากการวางจําหนาย เนื่องจากความไมพึงพอใจของลูกคา
ประสิทธิภาพสินคาที่วางจําหนายของทานตํา่ กวาสินคาทีค
่ ลายคลึงกันอยางเห็นไดชัด และ
อาจจะตองถอนจากการวางจําหนาย เนื่องจากความไมพอใจของลูกคาเปนอยางมาก

ทําความเขาใจเพิ่มเติมเกีย
่ วกับเสียงของลูกคา กรุณาล็อคอินศูนยผูขาย คลิกที่นเี่ พื่อดู
• จัดการความคิดเห็นของลูกคาไดอยางไร?
ทานสามารถใชวิธีตอไปนี้เพื่อจัดการความคิดเห็นของลูกคาได (ดูเพจดานลาง)

1.

อัตราความไมพึงพอใจของลูกคา (NCX) เทากับจํานวนคําสั่งซื้อที่ลูกคารายงานปญหาเกี่ยวกับสินคา หรือขอมูลสินคาหารดวยจํานวนคําสั่งซือ
้
ทั้งหมด สถานการณความไมพึงพอใจของลูกคาและความพึงพอใจของลูกคาขึ้นอยูก
 ับประสิทธิภาพในอดีตของสินคา
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สถานะความพึงพอใจ
ของลูกคา

ระดับประสิทธิภาพ

ขอความคิดเห็นจากลูกคา

ขอความคิดเห็นจากลูกคาในทุกการสือ
่ สาร และกระตุนลูกคาใหคลิกลิงค“แสดงความคิดเห็นตอ
ลูกคา”:http://www.amazon.com/exec/obidos/account-access-login/ และทําการ
ประเมิน

ตรวจสอบการประเมินผล
เชิงลบ

ทุกการประเมินผลเชิงลบที่ไดรับจะตองไดรับการตรวจสอบ เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา
และทําการแกไข

พยายามปรับปรุงการ
ประเมินผล

ในกรณีสวนใหญ ทานรวมมือกับลูกคา เพื่อเจรจาการคืนเงิน เปลี่ยนสินคาและมอบบัตรกํานัล เพื่อ
ยกระดับประสบการณการชอปปง เพื่อเพิ่มอัตราสวนของการรีวิวเชิงบวก

ติดตามการประเมินอยาง
ใกลชิด

ตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบทุกสัปดาห พยายามรักษาอัตราการประเมินทีด
่ ี 95% คะแนนความ
คิดเห็นถึง 4.5 หรือมากกวา

รับประกันขอกําหนดการ
ปฏิบัติการ

เพื่อยืนยันวาการรีวิวมีประโยชนตอลูกคา ผูขายตองปฏิบัติตามนโยบายการประเมินสินคาของลูกคา
ตามการดําเนินการจัดการทัง
้ หมด

• ดูความคิดเห็นของลูกคาไดอยางไร
การประเมินเชิงลบเปนปจจัยสําคัญของการจัดการความคิดเห็น
ทานสามารถจัดการและตรวจสอบความคิดคิดเห็น
ผูขายไดผา นตัวชวยจัดการความคิดเห็น ความคิดเห็นเชิงลบที่เกี่ยวของกับบริการจัดสงที่ใหบริการโดย Amazon
ทานสามารถขอใหนําออกได

หลังจากตรวจสอบความคิดเห็น Amazon อาจจะลบการประเมินผลเชิงลบ และการ
ประเมินผลนี้จะไมแสดงในเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพของผูซอ
ื้ รีวิวจากลูกคาจะเก็บ และแสดง
หมายเหตุของ Amazon หนึ่งรายการ “สินคานี้จัดสงมาจาก Amazon เราจะรับผิดชอบตอ
การจัดสงนี้”

หาก Amazon พบวามีเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวของสภาพของสินคาที่ระบุไวในขอมูลสินคา
(สินคาใหม,สินคามือสองและอื่นๆ) ของทานในการประเมินผล หรือทาน (ไมใช Amazon)
จัดหาหรือจัดการเพือ
่ ใหบริการใดๆ แกลูกคา ความคิดเห็นและการประเมินเชิงลบนี้ก็จะ
ยังคงอยูเหมือนเดิม

นโยบายของ Amazon ระงับพฤติกรรมใดๆ ที่อาจรบกวนการบริการปกติของ Amazon
ลบการประเมินเชิงลบตองใชเวลาและแรงงานของคนตามทีก
่ าํ หนดทําการตรวจสอบและ
ดําเนินการ โปรดอยาสงคําขอลบขอผิดพลาดหรือการคาดเดาของตนเองในจํานวนที่มาก
สิ่งนี้อาจจะสงผลการบริการทัว
่ ไปของ Amazon ที่มีตอผูขาย
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หมายเหตุ：

การลบความคิดเห็นของลูกคาจะใชสําหรับสินคาที่ขายใน Amazon และจัดสงผาน
Amazon Logistics Networ (AFN) เทานั้น คําสั่งซื้อที่ผูขายจัดสงดวยตนเอง
บน Amazon (หรือในฐานะการสงคําสั่งจัดสงหลายชองทาง) ไมสอดคลองกับ
คุณสมบัติการลบความคิดเห็นของลูกคา หากทานยังสงสัยกับเงื่อนไขของการลบ
ประเมินผล กรุณาดูทเี่ พจความชวยเหลือ

หากทานมีขอสงสัยเกีย
่ วกับวิธีรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและยังคงใชวิธีรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและการประเมินผล สามารถดู
ขอสรุปของ Amazon ไดที่:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและระดับการประเมินผล
และยังมีปญหาที่พบบอยเกีย
่ วกับการประเเมินผลสินคาของลูกคา กรุณาล็อคอินศูนยผูขาย และดูที่คําตอบเกี่ยวกับปญหาของการ
ประเมินผลสินคา
3.4.3 ลูกคาขอเปลี่ยนคืนสินคาสําหรับคําสัง
่ ของ FBA
การขอเปลี่ยนคืนสินคาเปนหนึ่งในหัวขอที่สาํ คัญที่สด
ุ ในการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังจะสงผลตอประสบการณการชอปปง
ของลูกคาเปนอยางมาก เราจะจัดการขั้นตอนการคืนสินคาทีต
่ รงตามเงื่อนไขการคืนสินคาในนามของผูขายตามนโยบายการคืน
สินคาของลูกคา Amazon
• นโยบายการคืนสินคาสําหรับลูกคา FBA
FBA จะเสนอการจัดสงและการบริการลูกคาใหกับคําสัง
่ ซื้อของทาน รวมถึงการจัดการคืนสินคาของลูกคา เราจะใช
นโยบายการคืนสินคาของลูกคา Amazon มายืนยันสินคา FBA ที่ลูกคาซือ
้ วาสอดคลองกับเงื่อนไหการคืนสินคา
หรือไม และใหบริการลูกคาดังตอไปนี้ตามเงื่อนไขที่สอดคลอง:

การขอคืนเงิน
เราจะคืนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนเมือ
่ ลูกคาขอคืนสินคาทีซ
่ อ
ื้ ตามขอกําหนดในการคืน
สินคา เมื่อ Amazon คืนเงินใหกับลูกคาสําหรับคําสัง
่ ซื้อ FBA ของทาน เราจะหักเงินคืนทั้งหมด
หรือบางสวนจากบัญชีผข
ู ายของทาน ในบางกรณีลูกคาไมจําเปนตองสงสินคากลับไปที่
คลังสินคา FBA

การคืนสินคา
เมื่อสงคืนสินคาไปยังคลังสินคา FBA เราจะประเมินสภาพสินคาทีส
่ ง
 คืนทุกรายการ หากยืนยันวา
สินคานี้อยูสภาพที่สามารถขายได เราจะทําการสงคืนไปสินคาคงคลังของทาน หากยืนยันวา
สินคานี้อยูในสภาพที่ไมสามารถขายได (ตัวอยางเชนชํารุดหรือเสียหาย) เราจะประเมินฝายที่
รับผิดชอบตอความเสียหาย (Amazon หรือ ลูกคา) จากนั้น เราจะตัดสินวาทานจะไดรับการ
ชดเชยหรือไม
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การชดเชย
ในบางกรณีบางอยาง ตัวอยางเชน สินคาสูญหายหรือเสียหายในขณะที่อยูในการควบคุมของ
Amazon ทานสามารถรับคาชดเชยทีเ่ กีย
่ วกับการขอคืนเงินสําหรับคําสัง
่ ซื้อ FBA ของทานได
การเปลี่ยนสินคา
Amazon อาจสงการเปลี่ยนสินคาใหกบ
ั กับลูกคาทีค
่ ืนสินคา FBA ในกรณีนี้ Amazon จะสง
สินคาใหมจากสินคาคงคลังของทานโดยไมเสียคาใชจาย ในกระบวนการเปลี่ยนคืนสินคาทานไม
ตองชําระคาธรรมเนียมใดๆ และจะไมเรียกเก็บคาใชจายสําหรับคําสัง
่ การเปลีย
่ นคืนสินคา

• การบริการขางบนนี้อาจจะมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติมเกิดขึ้น
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม
การจัดการขอเงินคืน

หากทานคืนเงินใหกับลูกคาสําหรับคําสั่งซื้อทีช
่ ําระเงินแลว Amazon จะคืนเงินคาคอมมิชชั่น
บางสวนใหทาน จํานวนเงินนี้คือคาคอมมิชชั่นการขายที่ชําระสําหรับสินคานี้หก
ั คาธรรมเนียมการ
จัดการการคืนเงิน (5 ดอลลารสหรัฐ หรือ 20% ของคาคอมมิชชั่นการขายตามขั้นตํา่ ของคน
กลาง)

คาธรรมเนียม
การเขาคงคลังใหม

ในบางกรณี (ตัวอยางเชน สินคาที่คืนถูกเปดแลว) เราอาจจะเรียกเก็บคาธรรมเนียการเขาคงคลัง
ใหมกับลูกคา หากเปนเชนนี้ Amazon จะฝากเงินคาธรรมเนียมการเขาคงคลังใหมใหลก
ู คาของ
ทาน แตหาก Amazon ควรรับผิดชอบตอสภาพของสินคาที่สง
 คืน และสงคาชดเชยใหกับทานแลว
ทานจะไมไดรับคาธรรมเนียมการเขาคงคลังใหม

คาธรรมเนียม
การดําเนินการคืนสินคา

Amazon จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินคาในหมวดหมู "เครื่องแตงกาย"
"นาิกา" "เครื่องประดับอัญมณี" "รองเทา" และ "กระเปา” สําหรับขอมูลเกีย
่ วของเพิ่มเติม กรุณาดู
ที่คาธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินคา

สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม เชนชวงเวลาที่เกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับนโยบายการคืนสินคา กรุณาคลิกทีน
่ ี่เพือ
่ ดู
• จัดการการสงคืนสินคา
หลังจากทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินคาของ Amazon ทานสามารถทําความเขาใจขอมูลทีเ่ กีย
่ วของกับ
การจัดการคืนสินคาตอไปได
• ขั้นตอนพื้นฐาน

สําหรับบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ Amazon จะอนุมัติการคืนสินคาที่สอดคลองกับ
นโยบายการคืนสินคาของ Amazon โดยอัตโนมัติ
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หากทานไมตอ
 งการใชนโยบายการคืนสินคาของ Amazon เพื่อใหแนใจวาลูกคายังคง
ไดรับประสบการณการคืนสินคาอยางมีทานภาพ ทานจําเปนตองระบุนโยบายการคืน
สินคาที่เทียบเทาหรือเปนที่ชื่นชอบมากกวานโยบายการคืนสินคาของ Amazon

เราจะสงคําขอคืนสินคาที่ไมเปนไปตามนโยบายของ Amazon หรือไดรับการยกเวนสําหรับ
การสงคืนแบบชําระเงินลวงหนา เมื่อลูกคาสงคําขอคืนสินคา Amazon สงอีเมลเพื่อแจง
เหตุผลในการคืนสินคาของลูกคา

หากคําขอของลูกคาไมเปนไปตามนโยบายการคืนสินคาของเรา เราจะแจงใหทานทราบ
ผานอีเมล หากตองการเรียนรูเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับคําขอคืนสินคาทีไ่ มเปนไปตามขอกําหนด
ของนโยบาย คลิกที่นเี่ พื่อดู

• รายการการจัดการ

ที่อยูสงคืนสินคาและฉลาก
ไปรษณีย
ตัวเลือกการคืนเงิน
นโยบายการคืนสินคาในชวง
เทศกาล

รายการการจัดการ (ตองดูลิงคหลังจากล็อคอิน)
คําสั่งซื้อที่ผูขายจัดสงดวย
ตนเอง
การคืนเงินแบบไมสินคาคืน
การคืนสินคาแบบชําระเงิน
ลวงหนา
คําแนะนําในการคืนสินคา
ฉลากไปรษณียการคืนสินคา
แบบกําหนดเอง
แบบกําหนดเอง
คูมือการเรียกเก็บ
การคืนสินคาที่อาจเปน
คาธรรมเนียม
อันตราย
การเขาคงคลังใหม

ตั้งคาตัวเลือกแรกสําหรับ
การคืนสินคาของทาน
การคืนสินคาแบบจัดการ
ของขวัญ
คืนภาษีไดอยางไร

• การคืนสินคาของลูกคาสําหรับการขายระหวางประเทศ
เมื่อทานดําเนินการคืนสินคาสําหรับคําสัง
่ ซื้อระหวางประเทศ ควรทราบขอมูลตอไปนี้:
เมื่อดําเนินการคืนสินคาสําหรับคําสัง
่ ซื้อลูกคาทีจ
่ ัดสงไปที่รานคาอเมริกาเหนือ 3 แหง (สหรัฐอเมริกา แคนนาดา
เม็กซิโก) ญี่ปุน และรานคายุโรป 5 แหง (อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และอังกฤษ) ทานจําเปนตองใชหนึ่งในวิธีการคืน
สินคา 3 รูปแบบดังนี:้
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วิธีการคืนสินคา
คืนเงินโดยไมคืนสินคา

คืนเงินเต็มจํานวนโดยไมคืนสินคา

ใหเลือกในการคืนสินคา
ภายในประเทศ

ระบุที่อยูสําหรับคืนสินคาในประเทศทีล
่ ก
ู คาอยู/ทองถิ่นในประเทศ ตัวอยางเชน หากทานขาย
สินคาบน Amazon.co.uk ก็ตองระบุที่อยูคืนสินคาภายในสหราชอาณาจักรหากทานไมมีทอ
ี่ ยู
การคืนสินคาทองถิ่น ก็สามารถขอความชวยเหลือจากผูใหบริการคืนสินคาระหวางประเทศได

ระบุฉลากการคืนสินคา
ระหวางประเทศ
1
แบบชําระเงินลวงหนา

ระบุฉลากไปรษณียการคืนสินคาแบบชําระเงินลวงหนาดวยตนเอง ตัวอยางเชน หากทานขาย
สินคาบน Amazon.de และที่อยูจัดสงคือประเทศจีน ก็ตองจัดสงฉลากการคืนสินคาจาก
เยอรมันไปยังที่อยูของลูกคาขอแนะนําใหทานเพิ่มรหัสติดตามในฉลากการจัดสงคืนสินคาแบบ
ชําระเงินลวงหนา

หมายเหตุ：

ตั้งแตวันวันที่ 15 พฤศจิกายน ป 2019 เปนตนไป หากทานจัดสงคําสั่งซื้อของ
ลูกคาในสหรัฐอเมริกาจากตางประเทศ ก็จําเปนตองแจงที่อยูการคืนสินคาใน
สหรัฐอเมริกาที่ถูกตองใหกับ Amazon สําหรับสินคาที่มีมูลคานอยกวา 10
ดอลลารสหรัฐ

่ ี่เพือ
่ ดู
หากตองการทําความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอควรระวังและการดําเนินการในการคืนสินคาระหวางประเทศ กรุณาคลิกทีน
รายละเอียด
• การบริการหลังการคืนสินคา
หากทานเลือกตอบรับคําขอคืนสินคาของลูกคา ก็จะตองใหความสนใจกับ
สถานการณพเิ ศษอื่น ๆ ที่มีแนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการคืน
สินคา เชน บรรจถภัณฑสินคาชํารุดและแตกหัก หรือสินคาสูญหายหรือ
เสียหายระหวางการขนสงเปนตน
FBA จะใหบริการบรรจุภัณฑและตกแตงใหมสําหรับสินคาที่มบ
ี รรจุภัณฑชํารุด
แตอยูในสภาพที่ขายได สําหรับสินคาที่สอดคลองตามเงื่อนไง ระบบจะบรรจุ
ภัณฑใหมอัตโนมัติ การบริการนี้สามารถลดการสูญหายของสินคาของทานได
อยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมอัตราการละทิง
้ สินคา และตนทุนการดําเนินงาน
ของทานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูขายและความยั่งยืนของทรัพยากร

1.

ฉลากการจัดสงสินคาคืนระหวางประเทศแบบชําระเงินลวงหนา: หลังจากไดรับการยื่นขอคืนสินคา ทานสามารถเลือก “เราจะใหฉลากไปรษณียแบบชําระ
เงินลวงหนาสําหรับการยื่นขอนี้” และอัปโหลดฉลากการคืนสินคาที่ชําระคาขนสงลวงหนากอน หรือสงฉลากการคืนสินคาแบบชําระเงินลวงหนาไปยัง
ลูกคาดวยอีเมลและวิธีอื่น เพื่อใหลูกคาสามารถใชฉลากเพื่อสงสินคาคืนกลับมากได หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย
่ วกับผูใหบริการฉลากแบบ
ชําระเงินลวงหนา ขั้นตอนการดําเนินงาน และอื่นๆ สามารถคลิกดูไดที่นี่
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• การบริการบรรจุภัณฑใหม
FBA จะทําการบรรจุภัณฑใหมใหสน
ิ คาทีล
่ ก
ู คาสงคืนตามทีส
่ อดคลองเงื่อนไข เพื่อใหสามารถขายเปนสินคาใหม
ได การบริการนี้เหมาะสําหรับสินคาขายปลีกกับสินคาสงคืนโดย FBA และไมสามารถปดใชงานไดในการตั้ง
คาของทาน
• Amazon จะทําการประเมินสินคาที่สง
 คืนทุกรายการ เพื่อยืนยันวาสามารถทําการบรรจุภัณฑใหมได
หรือไม
• บรรจุภัณฑใหมประกอบดวย เปลี่ยนถุงพลาสติก PE หรือบรรจุภัณฑฟลม
 ฟองที่ตองเปลี่ยน หรือ
สินคาที่ใสในกลองใหม รวมไปถึงทําการหอบรรจุภัณฑใหมทป
ี่ ระกอบดวย กลองบรรจุภัณฑ (สินคาที่
มีแบรนดและไมมีแบรนด) และถุงพลาสติกโพลีเอทิลี
• การบริการตกแตงใหม
Amazon ใหการบริการบรรจุภัณฑอื่นผานการตกแตงใหมที่สามารถเลือกได FBA จะใหบริการตกแตงใหมที่
สอดคลองกันสําหรับสินคาหลายประเภททีแ่ ตกตางกัน ตัวอยางเชนติดเทปกาวใหม ติดกาวใหมและเขาเลมใหม
ลอกเทปกาว ฉลากที่ไมใชสินคาและสติกเกอรที่มากเกินไปออก การตกแตงรองและเครื่องแตงกายใหมอาจ
รวมถึงการทําความสะอาดดวยไอนํ้า และการกําจัดคราบและกลิ่น และอื่นๆ
ทานสามารถเขาสูศ
 ูนยระบบเพื่อแกไขการตั้งคาการตกแตงใหมไดตลอดเวลา
• หมวดหมูสินคาที่สามารถใชการบริการบรรจุภัณฑใหมได
หลังจากเพิ่มหมวดหมูใ นการบริการบรรจุภัณฑใหม สินคาของทานจะถูกรวมโดยอัตโนมัติ ประกอบดวย:

การซอมแซมบาน
ประเภทเฟอรนิเจอร
โทรศัพทมือถือ
รองเทา

หมวดหมูที่มีคุณสมบัติบรรจุภัณฑใหม
เครื่องใชภายในหองครัว
ของใชสัตวเลี้ยง
สํานักงาน
ยานยนตและกีฬา
เครื่องใชธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
การจัดสวนสนามหญา
วิทยาศาสตร
เครื่องแตงกาย
ประเภทแฟชั่น

กีฬา
กลองและภาพถาย
เครื่องดนตรี
-

• การประเมินการคืนสินคา
หลังจากคืนสินคาสําเร็จ ลูกคาสามารถใหความคิดเห็นตอประสบการณการคืนสินคาได เพื่อเปนการยกระดับ
ประสิทธิภาพใหดีขึ้น ความคิดเห็นการคืนสินคาของลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่ผข
ู ายตองใหความสนใจในการดําเนินการ
คืนสินคา การกระทําของทานในแตละขั้นตอนของชวการคินสินคาอาจสงผลตออัตราผลความไมพึงพอใจในการคืน
สินคา (RDR) เกณฑชี้วัด 3 ประการตอไปนี้จะสงผลตอประสบการณการคืนสินคาโดยรวม

อัตราความคิดเห็นการคืน
สินคาในเชิงลบ
อัตราการตอบสนองลาชา
อัตราการปฏิเสธอยางไมมี
ประสิทธิภาพ

เกณฑชี้วัดที่สงผลตอการประเมินการคืนสินคา
หมายความวาคําขอคืนสินคาทีม
่ ค
ี วามคิดเห็นการคืนสินคาในเชิงลบของลูกคา เปนเปอรเซ็นต
ของคําขอคืนสินคาที่มีผลทั้งหมด สําหรับคํารองขอคืนสินคาแตละรายการ เราจะทําการ
สอบถามลูกคาวาผูข
 ายแกไขปญหาการขอคืนสินคาแลวหรือไม หากลูกคาแสดงใหเห็นปญหา
การขอคืนสินคายังไมไดรับการแกไข เราถือวาเปนความคิดเห็นเชิงลบ
อัตราการตอบสนองลาชาคือเปอรเซ็นตทท
ี่ า นไมไดรับอนุมัตก
ิ ารขอคืนสินคา การคืนเงินหรือ
ปดคําขอคืนสินคาอยางมีประสิทธิภาพตามคําขอภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากไดรับคําขอ
หมายถึงเปอรเซ็นตของคําขอคืนสินคาที่เปนไปตามนโยบายการคืนสินคา แตถูกปฏิเสธอยางไม
ถูกตอง ถาการขอคืนสินคาสอดคลองกับขอกําหนดนโยบาย ผูขายควรใหเงินคืนเต็มจํานวนแก
ลูกคา และอนุมัติคําขอหรือแกไขปญหาของลูกคา
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เราควรทําอยางไรเพื่อปรับปรุงการประเมินการคืนสินคา?

ตอไปนี้เปนขอเสนอแนะของการปรับปรุงการประเมินการคืนสินคา
ทานสามารถล็อคอินบัญชีผข
ู าย Amazon ของทานกอน และทํา
การจัดการการประเมินการคืนสินคาตามสถานการณของตนเอง
ั ิคืนสินคาโดยอัตโนมัตไิ ด
 ทานสามารถใชการอนุมต
 ทานจะตองตรวจสอบคําขอคืนสินคาทุกวันหรือไม เมือ
่ ทานไม
ตอบคําขอคืนสินคา คําขอนี้อาจจะไดรับการตอบสนองในเชิงลบ
 หากทานตอบกลับลูกคาไดอยางรวดเร็วภายใน 2 วัน พวกเขาไม
นาจะตอบสนองเชิงลบ
 ทานตองแกไขปญหาของลูกคาอยางกระตือรือรน การปฏิเสธคํา
ขอคืนสินคาโดยไมแกไขปญหาของลูกคามีแนวโนมทีจ
่ ะไดรับการ
ตอบสนองเชิงลบจากลูกคา
 ทานตองใหความสนใจกับการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ คํา
ขอคืนสินคาที่ไดรับความคิดเห็นเชิงลบมีแนวโนมที่จะนําไปสูการ
ชดเชยจากลูกคา
่ สารกับ
 ทานสามารถใชตัวชวยจัดการความคิดเห็นติดตอสือ
ลูกคาได
 ทานสามารถใช เทมเพลต “การบริการขอความของลูกคาและ
ผูขาย” เพื่อการสื่อสารกับลูกคาใหดีขึ้น รายละเอียดกรุณาดูทเี่ ทม
เพลตอีเมลของการบริการขอความของลูกคากับผูขาย

สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม เชนชวงเวลาที่เกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับนโยบายการคืนสินคา กรุณาคลิกทีน
่ ี่เพือ
่ ดู
3.4.4 นโยบายการชดเชยสําหรับสินคาคงคลังที่สูญหายหรือเสียหาย
หลังจากขายสินคาของทาน หรือหลังจากยืนยันการคืนสินคา หากสินคาคงคลังของทานสูญหายหรือเสียหายในระหวางที่ผู
ใหบริการขนสงแบบครบวงจรคลังสินคา FBA หรือการจัดสงไปยังลูกคา Amazon อาจใหบริการหลังการขายทีเ่ กีย
่ วของกับทาน:
• ชดเชยดวยสินคาที่มี FNSKU เดียวกัน
• ชดเชยรายไดโดยประมาณของทานจากการขายสินคาประเภทเดียวกัน
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คนหาหรือแกไขสินคาสูญหายไดอยางไร?

หากทานยืนยันวาสินคาคงคลังของทานสูญหาย กรุณาล็อคอินศูนยผูขาย และใชเครื่องมือ
และรายงานดังตอไปนี:้
• เพจจัดการคําสั่งซื้อ (ตามการคนหา SKU หากสอดคลองกับสินคาเพียงชิ้นเดียวให
คนหาโดย ASIN) ใช “การคนหาขั้นสูง” คนหาในคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการและสินคาทีจ
่ อง
ไว
• รายงานการปรับสินคาคงคลัง
• รายงานรายละเอียดสถานะของสินคาคงคลัง
• รายงานรายละเอียดสินคาที่นําออกจากคงคลัง
• รายงานสินคาคงคลังที่ไดรับ
• รายงานการชดเชย
• รายงานสินคาคงคลังรายวัน
• ทานยังสามารถตรวจสอบไดวามีการแจงการชดเชยจาก FBA ในบัญชีอีเมลของทาน
หรือไม
หากทานไมสามารถแกไขปญหาสาเหตุของการสูญเสียของสินคาคงคลังได สามารถ
ติดตอฝายสนับสนุนพารทเนอรผข
ู ายได

ยืนยันการชดเชยไดอยางไร?

ปจจัยที่ Amazon จะพิจารณาเมื่อกําหนดคาชดเชยไดแก :
• ประวัติการขายของทานเปนอยางไร
• บนเว็บไซตของ Amazon ราคาเฉลี่ยของสินคานี้ที่ขายผาน FBA คือเทาใร
• ประวัติการขายของ ASIN ที่กําหนดเปนอยางไร

หมายเหตุ：

หากสินคาคงคลังที่สูญเสียซึ่ง Amazon ไดชดเชยไปนั้นไดรับกลับคืนมา หรือ
ยืนยันการชดเชยไมถูกตองในภายหลัง Amazon ทดแทนโดยการใชสินคาอื่นที่
เหมือนกับ FNSKU หรือยกเลิกจํานวนเงินที่ออกในบัญชีของทาน
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• ขอกําหนดในการไดรับการชดเชย
นโยบายของ Amazon หามพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจขัดขวางไมให Amazon ใหบริการตามปกติแกผข
ู ายรายอื่น
ตัวอยางเชน พฤติกรรมดังตอไปนี้ประกอบดวย:ยืน
่ คําขอรับคาชดเชยโดยไมผานการตรวจสอบอยางเพียงพอ ,ยื่น
คําขอรับคาชดเชยอยางเรงรีบ หรือ สงคําขอจํานวนมากในเวลาอันสั้น และอื่น พฤติกรรมเหลานี้อาจจะทําให
Amazon ตองใชเวลาและแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อดําเนินการกับคําขอของทาน จนสงผลตอความคืบหนาในการยื่นคําขอ
คาชดเชยของผูขายรายอื่น
ขณะเดียวกัน Amazon ยังมีขอกําหนดที่เกี่ยวของกับสินคาที่จําเปนตองไดรับการชดเชย:

สินคาที่เกี่ยวของ
สินคาที่เสียหายในคลังสินคา FBA

สินคาที่ถูกวางตําแหนงผิดในคลังสินคา FBA

สินคาที่สูญหายหรือเสียหายจากผูใ หบริการขนสง หรือผูจัด
จําหนายที่ไดรับความไววางใจจากเราในการจัดสงสินคาใหกบ
ั
ลูกคา

สินคาที่สูญหายหรือเสียหายในระหวางที่ผใู หบริการขนสงที่
รวมมือกับ Amazon โลจิสติกสไปยังคลังสินคา FBA (บรรจุ
ภัณฑพัสดุขนาดเล็กผูใ หบริการขนสงจัดสงแบบไมเต็มคัน/
เต็มคัน)

สินคาที่ไมเกี่ยวของ
สินคาที่ FBA หามจัดสง

สินคาที่ไมสอดคลองกับเงื่อนไขของสินคาคงคลัง FBA

สินคาบรรจุภัณฑพัสดุขนาดเล็กที่ใชโลจิสติกสผใู หบริการขนสง
ที่รวมมือกับ Amazon และบรรจุภัณฑไดรับความเสียหาย

สินคาชํารุด หรือสินคาที่ลก
ู คา ผูจัดจําหนาย หรือผูขายทํา
สูญหายหรือเสียหาย

สินคาที่หมดอายุ

สินคาที่ชํารุดเสียหายแลวเมือ
่ สงไปถึงคลังสินคา FBA

สินคาสูญหายหรือไดรับความเสียหายในระหวางการดําเนินการ
คําสั่งนําออก

-

่ ี่
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกีย
่ วกับขอกําหนดและรายละเอียดของการชดเชยสินคาคงคลังที่สูญหายและเสียหาย กรุณาคลิกทีน
(ตองล็อคอิน) เพื่อดู
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3.5 คําอธิบายคําศัพทในบทนี้
ชื่อ

คําอธิบาย

สินคาที่บรรจุเปนกลอง

หมายถึงสินคาทีบ
่ รรจุภัณฑรวมกันและสามารถขายเดียวๆได เมื่อขายแลว
จะตองแยก สินคาในนั้นจะตองขายเดียวๆ หรือสามารถจัดเตรียมตามความ
ตองการขอสินคาที่บรรจุและจําหนายในหลายๆ แพ็ค

บัญชีแผนการขายแบบมือ
อาชีพ

บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพเปนบัญชีผข
ู ายทีเ่ ขารวมแผนการขายแบบ
อาชีพของ Amazon ผูขายประเภทนี้จะมีคาธรรมเนียมการใชงานเว็บไซต
Amazon สามารถอัปเกรดการบริการหรือฟงกชั่นตางๆ เชนการยกเวนคา
คอมมิชชั่นการขาย และการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามชิ้น และอื่นๆ

บันชีการขายในฐานะบุคคล
ทั่วไป

บัญชีแผนการขายบุคคลทั่วไปเปนบัญชีผูขายที่เขารวมแผนการขายบุคคล
ทั่วไปฟรี และจะไดรับสิทธิ์การบริการและฟงกชั่นพื้นฐานเทานั้น และตองชําระ
คาธรรมเนียมการใชงานเพิ่มเติม

สัปดาหการตรวจสอบ
คะแนน

Amazon จะประเมินมาตรฐานขอจํากัดคลังสินคาของทานตามไตรมาส
พื้นฐานการประเมินคือ คา IPI ของทาน ในชวง “สัปดาหตรวจสอบคะแนน”
เวลาโดยทั่วไปคือสัปดาหที่ 6 กอนสินคาไตรมาสและสัปดาหสด
ุ ทาย

กลองจดหมาย
PO,APO,FPO หรือ DPO

PO (Post Office) ไปรษณีย APO (Army Post Office) ไปรษณีย
กองทัพบก FPO (Fleet Post Office) ไปรษณียกองทัพเรือ DPO
(Diplomatic Post Office) ไปรษณียการทูต ในสหรัฐอเมริกา มีเพียง
USPS (ไปรษณียของสหรัฐอเมริกา) ถึงสามารถสงไปรษณียที่อยู PO
Box หรือ APO/FPO/DPO (ประกอบดวย EMS,HKEMS,พัสดุขนาดใหญ
CN ขนาดใหญ,HK ,ขนาดเล็กHK ,ขนาดเล็ก CN ,ขนาดเล็ก SW
)UPS,FedEx,DHL,TNT ไมสามารถสงไปที่ทอ
ี่ ยู PO Box หรือ
APO/FPO/DPO

ซัพพลายเออรสง
 คืนสินคา
ระหวางประเทศ

เมื่อลูกคาในตางประเทศคืนคําสั่งซื้อทีท
่ า นจัดสงเอง ซัพพลายเออรสง
 คืน
สินคาระหวางประเทศจะใหความชวยเหลือทาน พวกเขาจะรับสงคืนสินคา
จากลูกคา และหลังจากดําเนินการจะทําการจัดสงคืนใหทาน โดยสงใหลูกคา
คนอื่นหรือใหวิธีอื่น

โปรแกรมปฏิบัติการ

หากถูกยกเลิกทานสมบัตก
ิ ารจัดสงแบบพรีเมียมเนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ ทาตอง ทานตองสงโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
เนื้อหาจะตองมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และวางแผนวาจะแกปญหา
เหลานี้อยางไรภายในระยะเวลาที่กาํ หนด

อัตราความไมพง
ึ พอใจของ
ลูกคา (NCX)

อัตราความไมพง
ึ พอใจของลูกคา (NCX) เทากับจํานวนคําสั่งซื้อทีล
่ ก
ู คา
รายงานปญหาเกี่ยวกับสินคา หรือขอมูลสินคาหารดวยจํานวนคําสัง
่ ซื้อ
ทั้งหมด

ฉลากการคืนสินคาระหวาง
ประเทศแบบชําระเงิน
ลวงหนา

หลังจากไดรับการยื่นขอคืนสินคา ทานสามารถเลือก “เราจะใหฉลาก
ไปรษณียแบบชําระเงินลวงหนาสําหรับการยื่นขอนี้” และอัปโหลดฉลากการ
คืนสินคาที่ชําระคาขนสงลวงหนากอน หรือสงฉลากการคืนสินคาแบบชําระ
เงินลวงหนาไปยังลูกคาดวยอีเมลและวิธีอื่น เพื่อใหลูกคาสามารถใชฉลาก
เพื่อสงสินคาคืนกลับมากได
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การบริการ Fulfillment By Amazon (FBA)
• FBA คืออะไร?
• การเตรียมการกอนเขาคลังสินคา FBA
• การจัดการสินคาคงคลังของ FBA
• คูมือสําหรับการใช FBA
• วิธีแกไขที่ยืดหยุนและหลากหลายของ FBA
เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University> คนหาชื่อหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University เว็บไซตในอเมริกาเหนือ, เว็บไซตในยุโรป, เว็บไซตในญี่ปุน

เรียนรูขอมูลเกี่ยวกับโลจิสติกสเพิ่มเติม:
• ผูขายมือใหมจะตองอานทําความเขาใจ คนหา “โลจิสติกสขามพรมแดน”
• โลจิสติกสระยะทางที่แรกของโลจิสติกสขามพรมแดนนําเขาFBA ควรทําอยางไร? คนหา“AGL”
• ทานสามารถจัดสงสิตา ใหลก
ู คาไดดวยตนเอง คนหา“FBM/MFN”
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ขอเสนอแนะในการเรียนรู
หากทานคิดวาเนื้อหาที่เกี่ยวของเปนประโยชนสําหรับทาน กรุณาคลิก “
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!
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