DOLL SHOPPING MALL
WWW.DOLLMARCHE.COM

CONSIGNEE GUIDE

CONSIGNEE GUIDE

Doll Marché คืออะไร?
Doll Marché (ดอล มาเช่) เป็ นภาษาอังกฤษ+ฝรั่งเศส แปลว่า ตลาด+ตุ๊กตา เป็ นแนวคิดร้ านค้ าออนไลน์สําหรับตุ๊กตาใน

รูปแบบของ Shopping Mall ที่รวมสินค้ าจากหลากหลายแบรนด์ไว้ ในที่เดียว เหมือนเป็ นพื ้นที่หน้ าร้ านให้ เจ้ าของสินค้ าแต่ละ
รายได้ ออกร้ าน และลูกค้ าสามารถเข้ าถึงสินค้ าหลายๆประเภทในการช้ อปปิ ง้ ครัง้ เดียว

มีสนิ ค้ าอะไรบ้ างใน Doll Marché?
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับตุ๊กตา ตังแต่
้ ตวั ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า วิกผม รองเท้ า เครื่ องประดับ ไปจนถึงอุปกรณ์ในการดูแลรักษาตุ๊กตา และ
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สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับการเล่นตุ๊กตา
ความสัมพันธ์ กับร้ าน DOLLWHY?
Doll Marché บริ หารงานโดยทีมงานจาก DOLLWHY ซึง่ มีประสบการณ์ในเรื่ องร้ านค้ าออนไลน์สําหรับตุ๊กตามาตังแต่
้ ปี
2008 โดยแบรนด์ DOLLWHY ก็ได้ มาเป็ นส่วนหนึง่ ของ Doll Marché
ฐานลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของ Doll Marché เน้ นลูกค้ าต่างชาติเป็ นหลัก เรามีดาต้ าเบสฐานลูกค้ าของ DOLLWHY กว่า 2,000+
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คนที่ลงทะเบียนกับเว็บ DOLLWHY ตังแต่
้ ปี 2008 จนถึงปั จจุบนั และมีจํานวนผู้ติดตามใน FACEBOOK PAGE ของ
DOLLWHY อีกกว่า 2,080 คน (ณ วันที่ 27/3/2014 อ้ างอิง http://www.facebook.com/dollwhy) กลุม
่ ลูกค้ าต่างชาติ

หลักๆของเรา(และ DOLLWHY)แบ่งเป็ นลูกค้ าจากอเมริกา, ยุโรป (โดยเฉพาะรัสเซีย), จีน, ญี่ปนุ่ และประเทศเพื่อนบ้ านใน
ภูมิภาค ฐานลูกค้ าของเราจึงครอบคลุมผู้เล่นตุ๊กตาจากทัว่ โลก
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นอกจากการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่อสาร Newsletter และ FACEBOOK, TWITTER ของเว็บแล้ ว เรายังมีช่องทาง

สื่อสารข่าวสารสินค้ าใน Forum ของนักสะสมตุ๊กตาระดับนานาชาติ เช่น Den of Angels,

BJDcollectasy, FACEBOOK

PAGE เกี่ยวกับตุ๊กตาต่างๆ ทังหมดนี
้
้แอดมินของ Doll Marché จะมีหน้ าที่ลงข่าวสารประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าใหม่ๆในเว็บเหล่านี ้

ให้ แทนเจ้ าของสินค้ านัน่ เองค่ะ
การให้ บริการของร้ าน
Doll Marché ให้ บริ การพื ้นที่ออกร้ านขายสินค้ าตุ๊กตาทุกประเภท (* อ้ างอิงประเภทของสินค้ า และข้ อยกเว้ นในภาคผนวก)
ร้ านใช้ ระบบ Shopping Cart และเก็บ Database ข้ อมูลลูกค้ า, รับออเดอร์ , ติดตามการชําระเงินของลูกค้ า, แพ็คของ, นําส่ง
สินค้ า, แจ้ งอัพเดทข่าวสาร และดูแล Customer Service ทุกประการ โดยที่เจ้ าของสินค้ าไม่ต้องทําหน้ าที่เอง เพียงแค่นํา
สินค้ ามาลงร้ านเท่านันค่
้ ะ
อัตราค่ าบริการ
ค่ าบริการ 8% ของราคาที่เจ้ าของสินค้ าตัง้ โดยทางร้ านจะบวกราคาขายอีก 5% สําหรับเผื่อหัก Paypal Fee
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(* Paypal Fee คือค่าบริ การที่ทาง Paypal หักจากร้ านค้ าเมื่อมีการรับเงินผ่าน Paypal

อัตราหักอยูท่ ี่ 4.4 - 4.9% ทางร้ านขอ

อนุญาตใช้ 5% ในการคํานวณเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะ)
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กรณีเจ้ าของสินค้ าที่เคยลงของกับ DOLLWHY หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงราคาขายในหน้ าเว็บ ทางร้ านจะใช้ ราคาขายลบ

pp fee 5% เป็ นราคาตังต้
้ นสําหรับคํานวณค่าบริการ หากต้ องการเปลี่ยนแปลงราคาขายให้ แจ้ งแอดมินด้ วยนะคะ
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ทางร้ านไม่มีคา่ ลงของ ไม่มีคา่ บริการรายเดือน ไม่มีจํานวนขันตํ
้ ่า สามารถลงของจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ สามารถแจ้ ง ลงของได้ ทกุ

เมื่อ หากข้ อมูลพร้ อมแอดมินจะลงของในเว็บให้ ภายใน 3 วันค่ะ
การรั บเงินค่ าสินค้ า
ทางร้ านจะทําบัญชีสรุปยอดขายทุกๆสิ ้นเดือน และพร้ อมส่งบัญชีให้ ตรวจสอบไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ร้ านรับเงินจากลูกค้ าต่างชาติในสกุลเงิน USD เจ้ าของสินค้ าสามารถเลือกรับเงินค่าสินค้ าได้ สองแบบ คือ
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1) รั บเงินสกุล USD ผ่านทาง Paypal (เฉพาะ Paypal address ที่จดทะเบียนในไทยเท่านัน)
้ ทางร้ านจะโอนค่าสินค้ าเป็ น
USD ให้ แบบ Personal Payment ไม่มีคา่ Paypal Fee
2) รั บเงินบาท อัตราแลกเปลี่ยนขึ ้นกับอัตราเทขาย Paypal ของร้ าน ณ วันที่มีการขาย pp (เรทอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน

รายวันของธนาคารกสิกรไทย ทางร้ านมี records การขาย capscreen เก็บไว้ ทกุ ครัง้ สามารถเรี ยกดูได้ คะ่ )
ตัวอย่างเช่น เดือนมี.ค. มีการเทขาย pp สองครัง้ ที่เรท 32.5 กับ 32.75 ตอนสิ ้นเดือนที่มีการทําบัญชี จะใช้ คา่ เฉลี่ยของเรทที่เท
ขายคือ 32.625 ในการคํานวณค่าสินค้ า
ตัวอย่ าง สินค้ า A เจ้ าของสินค้ าตังราคาตั
้
งต้
้ น $10 ทางร้ านบวก pp fee 5% เป็ นราคาขายในเว็บ = $10.5
ทางร้ านคิดค่าบริการ 8% จากราคาตังต้
้ น $10 = $0.8
เจ้ าของสินค้ าได้ เงินค่าสินค้ า $10 – 0.8 = $9.2
เจ้ าของสินค้ าเลือกรับเงินเป็ น USD = $9.2
เลือกรับเป็ นเงินบาท = $9.2 x เรทเทขาย pp ในเดือนที่ผา่ นมา (เช่น 32.625 จากตัวอย่างข้ างบน) = 300.15 บาท
ร้ านโอนเงินบาทให้ เจ้ าของสินค้ าผ่านธนาคาร กรุงเทพ / กสิกร / SCB / TMB
สต็อกสินค้ า
สินค้ าที่ลงขายใน Doll Marché เป็ นได้ ทงสิ
ั ้ นค้ าสําเร็จรูป หรื อ สินค้ า Pre-order
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กรณีสนิ ค้ าสําเร็จรูป เจ้ าของสินค้ าสามารถส่งของมาสต็อกไว้ ที่ร้านเพื่อความสะดวกในการจัดส่ง หรื อ หากไม่สะดวกส่งมา
ล่วงหน้ า จะส่งมาเมื่อมีลกู ค้ าสัง่ ของก็ได้ แต่จะต้ องส่งของมาถึงร้ านภายใน 5 วันทําการ เพื่อไม่ให้ ลกู ค้ าต้ องรอของนานค่ะ
หากไม่มีสนิ ค้ าแล้ ว หรื อ มีเหตุขดั ข้ องทําให้ สง่ ของล่าช้ า ต้ องรี บแจ้ งให้ แอดมินทราบเพื่อแจ้ งลูกค้ าค่ะ
* สินค้ าสําเร็จรูปต้ องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และมีแพ็คเกจจิ ้งพร้ อมส่ง หากเป็ นสินค้ าที่แตกหักได้ ต้องห่อบับเบิ ้ลป้องกันไว้ ให้
เรี ยบร้ อย ทางร้ านจะทําการห่อบับเบิ ้ลเพิ่มเติมในกรณีที่จําเป็ นตอนแพ็คของลงกล่องค่ะ
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กรณีสนิ ค้ า Pre-order เจ้ าของสินค้ าสามารถแจ้ งให้ ร้านเปิ ดรับ Pre-order ได้ โดยกําหนดระยะเวลาเปิ ดปิ ดพรี , จํานวนที่

รับพรี , และเวลาพร้ อมส่งของ เมื่อสินค้ าพร้ อมส่งก็สง่ ของมาให้ ร้านจัดส่งให้ ลกู ค้ าต่อไปค่ะ
1

การรั บคืนสินค้ า

เจ้ าของสินค้ าสามารถเรี ยกคืนสินค้ าที่ยงั ไม่ขายได้ ทกุ เมื่อ โดยแจ้ งให้ แอดมินทราบล่วงหน้ าประมาณ 3-5 วันทําการเพื่อนัด
เวลาส่งมอบของคืน
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การจัดโปรโมชั่นส่ งเสริมการขาย
ทางร้ านจะมีจดั โปรโมชัน่ ส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น ลดราคา หรื อ แถมของขวัญเล็กๆน้ อยๆให้ ลกู ค้ า แอดมิน

จะแจ้ งให้ เจ้ าของสินค้ าทราบล่วงหน้ าเพื่อถามความสมัครใจเข้ าร่วมโปรฯกับทางร้ าน หรื อ หากเจ้ าของสินค้ าต้ องการจัดโปรฯ
ในส่วนของแบรนด์ ในวาระต่างๆ ก็สามารถแจ้ งให้ แอดมินทราบได้ เช่นกันค่ะ
กรณีของหาย ชํารุ ด ส่ งผิด
ทางร้ านจะตรวจเช็คสภาพสินค้ าที่สง่ มาสต็อกที่ร้าน และคอนเฟิ ร์มให้ เจ้ าของสินค้ ารับทราบทุกครัง้ ก่อนเอาของลงเว็บ
หากมีของหายหรื อชํารุดเนื่องจากการเก็บรักษาของทางร้ าน ทางร้ านยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายเต็มจํานวน
หากการชํารุดเกิดจากการเสื่อมสภาพของสินค้ าหรื อวัสดุที่ใช้ ทําสินค้ า ไม่ใช่เพราะการเก็บรักษาของทางร้ าน ร้ านขอสงวนสิทธิ์
ส่งสินค้ าคืนให้ เจ้ าของ โดยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย
- กรณีสง่ ของให้ ลกู ค้ าแล้ วของหายลูกค้ าไม่ได้ รับสินค้ า นโยบาย RETURN POLICY ของร้ านคือ ไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นจากบุคคลที่สาม
- กรณีของเกิดชํารุดเสียหายระหว่างการส่งสินค้ า นโยบาย RETURN POLICY ของร้ านคือ ไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
จากบุคคลที่สาม
- กรณีสง่ ของผิด (ผิดไซส์ ผิดสี ส่งของที่ลกู ค้ าไม่ได้ สงั่ ) ทางร้ านรับผิดชอบค่าเสียหายในการสัง่ ของใหม่และส่งของไปเปลี่ยนให้
ลูกค้ า

สรุ ปข้ อดีของการลงสินค้ าที่ Doll Marché
1) เข้ าถึงฐานลูกค้ าต่างชาติจํานวนมาก ผ่านทาง database ที่มีอยูแ่ ล้ วของ DOLLWHY
1

2) สะดวก รวดเร็ ว สื่อสารกับแอดมินเป็ นภาษาไทย ถ้ าข้ อมูลพร้ อมสามารถอัพสินค้ าขึ ้นเว็บพร้ อมขายได้ ภายใน 3 วัน

3) เจ้ าของสินค้ าสามารถสร้ างแบรนด์ของตัวเอง สินค้ าจะใช้ ชื่อแบรนด์ของเจ้ าของสินค้ าโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็ นชื่อร้ าน
4) ค่าบริการ 8% ไม่มีคา่ ลงของ ไม่มีคา่ บริการรายเดือน ไม่มีจํานวนขันตํ
้ ่า สามารถลงของจํานวนเท่าไหร่ก็ได้
1

5) เจ้ าของสินค้ าไม่ต้องทําอะไรเลย แอดมินทําหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รับออเดอร์ ติดตามการชําระเงิน แพ็คของ ส่งของ
จัดการ Customer Service โต้ ตอบกับลูกค้ าต่างชาติแทนเจ้ าของสินค้ าทุกอย่าง เจ้ าของสินค้ าแค่ลงของทีเดียวเท่านัน้
6) รับค่าสินค้ ารายเดือน ได้ ทงั ้ USD และเงินบาท มีบญ
ั ชีชดั เจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
7) แถมฟรี บริการถ่ายรูปสินค้ า สําหรับเจ้ าของสินค้ าที่ไม่ถนัดถ่ายรูปเอง แอดมินยินดีถ่ายรูปสินค้ าให้ โดยไม่คิดมูลค่า โดย
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จะต้ องเตรี ยมสินค้ าส่งให้ แอดมินล่วงหน้ าประมาณ 5 วันทําการ (แอดมินชอบถ่ายรูปอยูแ่ ล้ ว ปรึกษาแอดมินได้ เป็ นเคสๆไปค่ะ)
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ภาคผนวก
สินค้ าที่รับลงร้ าน
ตุ๊กตา, วิกผม, ลูกตา, เสื ้อผ้ า, เครื่ องประดับ, รองเท้ า, อุปกรณ์ในการตกแต่งและบํารุงรักษาตุ๊กตา, สินค้ าเสริมอื่นๆเกี่ยวกับ
ตุ๊กตา
ประเภทของตุ๊กตาและสินค้ าที่เกี่ยวข้ องที่รับลงร้ าน

BJD, Dollfie Dream, Blythe, Pullip, Obitsu
* สินค้ าทุกชิ ้นจะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้ เป็ นที่ยอมรับได้ ในระดับหนึง่ ทางร้ านขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธสินค้ าที่ยงั ไม่ได้
ุ ภาพค่ะ
มาตรฐาน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของร้ านให้ เป็ น Shopping Mall ที่มีคณ
* กรณีเจ้ าของสินค้ าเป็ น Dealer หรื อ ตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์ตา่ งประเทศ หากต้ องการลงสินค้ าในเว็บ Doll Marché
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โปรดปรึกษากับบริษัทเจ้ าของแบรนด์เพื่อได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน ทางร้ านยินดีให้ บริการพื ้นที่เป็ นช่อง
ทางการขาย แต่อาจมีรายละเอียดในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ในนามของแบรนด์นนๆ
ั ้ ต้ องคุยกันเป็ นเคสๆไปค่ะ โดยทางร้ าน
Doll Marché เป็ นหน้ าร้ าน ไม่ใช่ Dealer หรื อ ตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์ การติดต่อสอบถามหรื อเคลมสินค้ าของแบรนด์จะ

ส่งต่อให้ กบั เจ้ าของสินค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์คะ่

ประเภทสินค้ าที่ไม่ รับลงร้ าน
สินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ทกุ ประเภท
ทางร้ านให้ ความสําคัญกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึง่ ถือเป็ นเรื่ องร้ ายแรงมากในกลุม่ ลูกค้ าต่างชาติ ทางร้ านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้ า
ละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้ าที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ ในทุกกรณี เพื่อ ป้องกันไม่ให้ เกิดคดีความฟ้องร้ องและเพื่อรักษา
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของร้ าน หากพบภายหลังว่าสินค้ าที่ลงร้ านเป็ นสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ ทางร้ านขอสงวนสิทธิ์ถอน
สินค้ าส่งคืนทันที และจะพิจารณางดรับของจากเจ้ าของสินค้ าท่านนันๆค่
้ ะ
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สินค้ าตุ๊กตาประเภทอื่นๆ เช่น ตุ๊กตาผ้ า ตุ๊กตายัดนุ่น ตุ๊กตาหมี โมเดล ฯลฯ เนื่องจากไม่ตรงตามความต้ องการของกลุม่ ฐาน
ลูกค้ าของร้ าน
สินค้ ามือสอง ทางร้ านยังไม่มีนโยบายจําหน่ายสินค้ ามือสองในเวลานี ้ค่ะ
สินค้ าที่อยูใ่ นรูปแบบของอาวุธ / สินค้ าที่มีสว่ นประกอบของสารพิษ / สารเคมีติดไฟได้
สินค้ าที่เข้ าข่ายลามกอนาจาร หรื อ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากลูกค้ าต่างชาติของเรามีบริบทข้ อ
ห้ ามทางศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน สินค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์หรื อสื่อถึงความขัดแย้ ง ลบหลู่ เช่น สัญลักษณ์ทางศาสนาหรื อ
ทางทหารบางอย่าง จึงไม่เหมาะสม หากไม่แน่ใจสามารถปรึกษาแอดมินได้ เป็ นเคสๆไปค่ะ

CONTACT US
DOLL MARCHE URL : www.dollmarche.com
Email: dollmarche@gmail.com
FACEBOOK: www.facebook.com/dollwhy
Tel: คุณแอน 089-2023350
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