คู่มือ Qwik สําหรั บผู้ขาย
ภาพรวม
เว็บไซต์ พอร์ ทัลของ Qwik จัดทําขึ ้นเพื่อให้ ความสะดวกกับผู้ขายที่ลงทะเบียนกับ Qwik เพื่อใช้ งานในเชิงธุรกิจ
ผู้ขายสามารถเข้ าเว็บไซต์ นี ้เพื่อตรวจสอบและติดตามรายการ และสามารถค้ นหารายการชําระเงินทั ้งจากบัตรและเงิ น สด
ในกรณีที่รายการทําผ่านบัตร ผู้ขายสามารถทํารายการยกเลิก หรือทําเงินคืนบัตรได้ ด้วย
เว็บไซต์: https://qwik.asia/qwikportal
การเข้ าใช้ งาน: ล็อคอินด้ วยอีเมล์ และ Passcode (เลข 6 หลัก)
เว็บไซต์พอร์ ทัลของ Qwik มี 3 เมนูหลัก
Payments (การชําระเงิน)
• ผู้ขายสามารถติดตามรายการชําระเงินทุกรายการจากผู้ซื ้อ และสามารถค้ นหารายการด้ วยการระบุวนั
หรือระบุค่าอื่นที่ต้องการทราบ
• ผู้ขายสามารถ “Void” (ยกเลิกรายการ) บนพอร์ ทัล ผ่านเมนู Payment สําหรับรายการที่แสดง สถานะ
“Approved” เท่านั ้น
• ถ้ ารายการชําระเงินแสดงสถานะ “Completed” ผู้ขายสามารถทํา “Refund” (การทําเงินคืน) ได้ เท่านั ้น
ในกรณี ที่ ผ้ ูข ายต้ อ งการทํ า Refund ต้ อ งมั่น ใจว่ า มี เ งิ น คงเหลือ ในระบบเพี ย งพอในการทํ า เงินคืน
ผู้ขายจะเห็นจํานวนเงินในการทํา Refund ถูกลบจากจํานวนเงินคงเหลือที่มีในระบบ จึงถือว่ารายการ
Refund นั ้นสําเร็จ
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หลังจากกด “Refund”
• กรณีรับชําระเงินผ่านเงินสด ไม่อนุญาตให้ มีการทํา Refund ในระบบ
• กรณีรับชําระผ่านบัตร ผู้ขายต้ องตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลือในระบบว่ามีเพียงพอที่จะทํา Refund ถ้ ายอดเงิน
คงเหลือในระบบไม่เพียงพอ จะไม่สามารถทํา Refund ได้
• กรณีรับชําระเงินผ่านบัตร สามารถทํารายการ Refund ได้ ทั ้งแบบเต็มจํานวน และบางส่วน
• การทํารายการ Refund สามารถทําได้ ทนั ที

2|P a ge

วิธีการทํารายการ Refund
• กดที่สญ
ั ลักษณ์ ที่แสดง Refund จากนั ้นเลือกรายละเอียด และจํานวนเงินที่ต้องการ

ในตัวอย่างเป็ นรายการที่เลือกทํา Refund เต็มจํานวน หลังจากกด Refund ระบบ
จะแสดงผลให้ ทราบว่า การทํา Refund ครัง้ นี ้สําเร็จตามภาพ
สําหรับรายการที่ไม่ได้ ทํา Refund รายการจะแสดงสถานะ “Completed” ใน
ขณะเดียวกัน หากมีการกด Refund รายการจะแสดงสถานะ “Refunded” และไม่
มีสญ
ั ลักษณ์ให้ ทําการ Refund อีก
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ในกรณีที่มีจํานวนเงินทํา Refund มากกว่าจํานวนเงินของรายการนั ้นๆ ระบบจะแสดงข้ อความด้ านล่าง เพื่อ
แจ้ งให้ ทราบว่า จํานวนเงินที่ต้องการทํา Refund มากกว่าจํานวนเงินในรายการ ระบบจะไม่อนุญาตให้ ทํารายการต่อ

คําจํากัดความของรายการต่ างๆ บนพอร์ ทัล
สถานะรายการบนพอร์ ทัล Qwik
เงินสด

บัตร

Pending – รอการตรวจสอบ (processing)

Pending - รอการตรวจสอบ (processing)

Expired – หมดเวลา

Approved – ตรวจสอบแล้ ว รอการ Settled (ตอน 20:30 น.)
Voided - ยกเลิกรายการ

Completed – ชําระเงินแล้ ว

Completed (Settled) – รายการชําระเงินแล้ ว
Failed – รายการไม่สาํ เร็ จ

Failed – รายการไม่สําเร็จ

Refunded –คืนเงินเข้ าบัตร
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Account tab (เมนูบญ
ั ชี)
ผู้ขายสามารถติดตามรายการเดินบัญชี เพื่อตรวจสอบยอดเงินเข้ า และออก และค่าดําเนินการที่โดนหักในแต่ละรายการ

Receive หมายถึงรายการสําเร็จ รายการสามารถทําการยกเลิกได้ โดยยอดจะถูกหักจากผู้ขาย
Full settlement หมายถึง รายการที่ settle แล้ วหลังจากเวลาที่กําหนดไว้ และรายการจะอัพเดทเป็ นยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีผ้ ขู าย รายการนี ้จะไม่สามารถยกเลิก (Cancel) แต่สามารถทําเรื่องคืนเงิน (Refund)
Pay out หมายถึงจํานวนยอดเงินรวมที่จะโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ขายในแต่ละสัปดาห์ โดยระบบจะทําการแจ้ งยอดที่
จะทําการโอนในคืนวันพุธ เวลา 20:30 น.
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คําถาม: ผู้ขายสามารถถอนเงินได้ เมื่อไหร่
คําตอบ: ตารางการ Payout จะเริ่มคํานวณตั ้งแต่วนั จันทร์ แรก หลัง 20.30 น. ถึงจันทร์ ถดั ไป เวลา 20.30 น. รายการที่ทํา
หลังจาก 20.30 น. เป็ นต้ นไปจะคํานวณเป็ น Payout งวดถัดไป ผู้ขายจะได้ รับเงินโอนในวันจันทร์ อีกสัปดาห์ หากวันดังกล่าว
เป็ นวันหยุดราชการ วันโอนจะเลือ่ นเป็ นวันถัดไป
กรุณาดูตวั อย่างจากภาพ:

สัปดาห์ แรก (26 กันยายน–3 ตุลาคม) - Payout จะโอนเงินให้ วนั ที่ 10 ตุลาคม 2016.
สัปดาห์ ท่ สี อง (3 - 10 ตุลาคม) - Payout จะโอนเงินให้ วนั ที่ 17 ตุลาคม 2016.
สัปดาห์ ท่ ีสาม (10 -17 ตุลาคม) - Payout จะโอนเงินให้ วนั ที่ 25 ตุลาคม 2016. (เพราะวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม เป็ นวันหยุด
ธนาคาร)
ในกรณีท่ ผี ้ ูขายไม่ ได้ รับเงินโอนตามกําหนด
กรุณาตรวจสอบอีเมล์ที่ลงทะเบียน ผู้ขายอาจจะได้ รับการแจ้ งว่า มียอดขายเกิดกําหนดที่ตั ้งไว้ ซึง่ ยอดขายต่อสัปดาห์ ระบบ
กําหนดไว้ สงู สุดที่ 20,000 บาท หากผู้ขายมียอดขายเกินที่กําหนด ทาง Qwik by 2C2P ระบุให้ มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ยืนยันผู้ขาย ผู้ขายสามารถอัพโหลดเอกสารบนพอร์ ทัล หรือส่งเอกสารทางอีเมล์ไปที่ verification@2c2p.com โดยกําหนดให้
เอกสารไม่หนักเกิน 2MB. เอกสารสําหรับการยืนยันผู้ขายคือ
• สําเนาบัตรประชาชน หรือพลาสปอร์ ต หรือ เลขที่จดทะเบียนการค้ า
• สําเนาหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่แจ้ งชื่อบัญชี และเลขบัญชีชัดเจน
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ในกรณีที่ ผู้ขายต้ องการเพิ่มยอดในการทํารายการ ผู้ขายต้ องแจ้ งความจํานงค์ ผ่านทางอีเมล์ที่
verification@2c2p.com.
โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
• สําเนาบัตรประชาชน หรือพลาสปอร์ ต หรือ เลขที่จดทะเบียนการค้ า
• สําเนาหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่แจ้ งชื่อบัญชี และเลขบัญชีชัดเจน
Settings tab (เมนูตัง้ ค่ า)
เป็ นเมนู ที่ผ้ ขู ายสามารถเข้ าไปเปลี่ยนแปลง Passcode เปลี่ยนบัญชีที่รับโอน หรืออัพโหลดเอกสาร สําหรับการลงทะเบียนใช้
งานครัง้ แรก ผู้ขายต้ องระบุเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนยอด Pay Out หากต้ องการเปลีย่ นแปลงเลขบัญชีธนาคาร ผู้ขายต้ องเลือก
ปุ่ ม “Change payout method” หลังจากการเปลี่ยนเลขบัญชีในพอร์ ทลั เลขบัญชีจะไม่อพั เดททันที จนกว่าผู้ขายจะอัพโหลด
สําเนาหน้ าสมุดบัญชี และบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบและอนุมัติอีกขั ้นหนึง่
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หลังจากที่ผ้ ขู ายเลือกรายการ “Change payout method” ผู้ขายจะได้ รับข้ อความสีแดง เพื่อแจ้ งให้ ทําการ
อัพโหลดเอกสารตามทีแ่ จ้ งข้ างต้ น

ผู้ขาย สามารถ
อัพโหลดเอกสาร
โดยไปที่เมนูตัง้ ค่ า และเลือกส่ วนอัพโหลดเอกสาร

Qwik by 2c2p จะส่ งอีเมล์ ให้ ผ้ ูขายในกรณีดังต่ อไปนี ้
การลงทะเบียน: โดยส่ งรหัส OTP ในการเปิ ดใช้ บริ การ Qwik by 2C2P
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การลงทะเบียนสําเร็ จ: ยินดีต้อนรั บสู่บริ การ Qwik by 2C2P ท่ านสามารถรั บชําระเงิินผ่ าน facebook ได้ แล้ ว

วงเงินที่ทํารายการเกินที่กําหนด: เยี่ยมมาก! ธุรกรรมการเงินของท่ านกําลังเกินวงเงินที่กําหนด กรุ ณาส่ ง
เอกสารเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 026 3000 / www.facebook.com/qwikasia / LineID: @qwik
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