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การใช้งาน Beam บน Zort

วิธีตรวจสอบสถานะการใช้งาน Beam

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของ Beam ได้ที� เมนู “ตั�งค่า” จากนั�นไปที� “บริษัท/ร้านค้า” เลือก
“ตั�งค่าการชําระเงิน” หากเป� ดใช้งานแล้ว สถานะการใช้งานจะขึ�นว่า “เป� ดการใช้งาน”

วิธีแชร์ลิงก์การชําระเงินให้ลูกค้า

1. วิธีการแชร์ลิงก์ Zort: เมื�อ “สร้างรายการขาย” บน Zort สําเร็จและกดบันทึกแล้ว ในหน้า “ราย
ละเอียดรายการขาย” กด “Share Link” และกดปุ� มคัดลอกลิงก์ชําระเงิน หรือไปที� เมนู “ดูรายการ
ขาย” ในแถบเมนูด้านซ้าย และกดที� ไอคอนคัดลอกลิงก์ของรายการที�ต้องการ จากนั�นนําลิงก์ ไปวางใน
ช่องแชทของลูกค้าเพื�อให้ลูกค้าชําระเงิน โดยลูกค้าจะสามารถชําระเงินผ่าน Beam และกรอกข้อมูล
ต่างๆ เช่น  ชื�อ-นามสกุล หรือที�อยู่จัดส่งได้จากลิงก์
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2. วิธีการแชร์ลิงก์ Beam: เมื�อ “สร้างรายการขาย” บน Zort สําเร็จและกดบันทึกแล้ว ไปที� เมนู “ดู
รายการขาย” ในแถบเมนูด้านซ้าย และกดที� ไอคอนบัตรเพื�อคัดลอกลิงก์ชําระเงิน จากนั�นนําลิงก์ ไปวาง
ในช่องแชทของลูกค้าเพื�อให้ลูกค้าทําการชําระเงิน โดยลูกค้าจะสามารถชําระเงินผ่าน Beam และกรอก
ข้อมูลต่างๆ เช่น  ชื�อ-นามสกุล หรือที�อยู่จัดส่งได้จากลิงก์
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การรับชําระเงินผ่าน Beam

วิธีการรับชําระเงินผ่าน Beam

Beam มีวิธีการรับชําระเงินเบื�องต้นคือ บัตรเครดิต/เดบิต, อีวอลเล็ท, โมบายแบงก์กิ�ง และ พร้อมเพย์ QR
ให้สําหรับทุกร้านค้า นอกจากนี� ยังสามารถเป� ดการรับชําระเงินผ่าน Buy Now Pay Later และ การ
ผ่อนชําระด้วยบัตรเครดิตได้หากร้านค้าต้องการ

BNPL (Buy Now Pay Later)

คือ ระบบการผ่อนชําระรูปแบบใหม่ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชําระ 0% นาน 3 เดือน สามารถใช้ได้กับ
ทั�งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

วงเงินเครดิต (Credit Limit): เมื�อเริ�มใช้ ลูกค้าที� ผูกบัตรเดบิต จะได้รับวงเงิน 10,000 บาท ลูกค้าที� ผูกบัตร
เครดิตจะได้รับวงเงิน 20,000 บาท แต่เมื�อบริษัทผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later มีข้อมูลลูกค้ามากพอ
จะมีการให้คะแนนเครดิต (Credit Score) ลูกค้าเพื�อเพิ�มวงเงินเป� นรายบุคคลไป

ยอดการซื�อสินค้าขั�นตํ�า (Minimum Threshold): 20 บาท

การผ่อนชําระด้วยบัตรเครดิต 3-10 เดือน

วงเงินเครดิต (Credit Limit): วงเงินไม่มีจํากัด โดยจะขึ�นอยู่กับวงเงินในบัตรเครดิตของลูกค้า ซึ�งการ
ผ่อนชําระจะมีราคาขั�นตํ�าที�สามารถรับชําระได้ของแต่ละเดือนตามด้านล่างนี�

3 เดือน ราคาขั�นตํ�า 3,000 บาท

4 เดือน ราคาขั�นตํ�า 3,000 บาท

6 เดือน ราคาขั�นตํ�า 4,000 บาท

10 เดือน ราคาขั�นตํ�า 5,000 บาท

หากต้องการเป� ดใช้วิธีการรับเงินแบบ Buy Now Pay Later และการผ่อนชําระด้วยบัตรเครดิต สามารถ
แจ้งได้ที� อีเมล customersuccess@beamcheckout.com
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การแจ้งเตือนการชําระเงินของ Beam

Beam มีระบบการแจ้งเตือนเมื�อลูกค้าทําการชําระเงิน (Payment Notification) และเมื�อระบบ Beam ทํา
การจ่ายเงินให้ร้านค้าตามรอบบิล (Payout Notification) หากต้องการเพิ�มอีเมล เพื�อรับการแจ้งเตือน
สามารถติดต่อทีมงาน Beam และแจ้งอีเมลของคุณได้ทาง customersuccess@beamcheckout.com

การยกเลิกการชําระเงินหรือการขอเงินคืน

วิธียกเลิกการชําระเงินหรือการขอเงินคืน

หากร้านค้าต้องการใช้ระบบผ่าน Zort ร้านค้าจะต้องทําทุกอย่างผ่านระบบ Zort และใช้ Beam
Lighthouse สําหรับการดูหรือดาวน์ โหลดข้อมูลเท่านั�น

การสร้างลิงก์ชําระเงิน (Create Payment Link) หรือ การยกเลิกการชําระเงินหรือการขอเงินคืน
(Void/Refund) บน Beam Lighthouse จะไม่ส่งผลกับการตัด stock ในระบบ Zort

เงื�อนไขในการยกเลิกการชําระเงินหรือการขอเงินคืน

หากร้านค้ากดคืนเงินลูกค้าก่อน  20:00 น. ของวันที� ลูกค้าทําการชําระเงิน จะนับเป� นกระบวนการยกเลิก
การชําระเงิน (Void) ร้านค้าจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในกรณีนี�

หากร้านค้ากดคืนเงินลูกค้าหลัง 20:00 น. ของวันที� ลูกค้าทําการชําระเงิน จะเข้าสู่กระบวนการขอเงินคืน
(Refund) ร้านค้าจะยังคงต้องเสียค่าธรรมเนียมของรายการนั�นๆ โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 1-2
สัปดาห์

การแก้ไขป� ญหาการชําระเงินของลูกค้า

วิธีการแก้ไขป� ญหาการชําระเงินของลูกค้า

หากการชําระเงินของลูกค้าล้มเหลว อาจเกิดได้จาก 3 เหตุผลหลัก ดังนี�

1. วงเงินบัตรเครดิตของลูกค้าไม่พอสําหรับการชําระเงิน

2. ธนาคารผู้ออกบัตรไม่อนุมัติรายการการจ่ายเงิน หากธนาคารคิดว่ารายการนี� เป� นรายการที�ผิดปกติ

3. ลูกค้าทําขั�นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย (สําหรับการชําระเงินที�ยอดเกิน 15,000 บาทขึ�นไป)
ไม่สําเร็จ: 3DS ล้มเหลว
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หากเกิดป� ญหาดังกล่าว ทาง Beam แนะนําให้แจ้งลูกค้าของคุณให้เปลี�ยนบัตร หรือติดต่อกับทางธนาคาร
ผู้ออกบัตรเพื�อดําเนินการแก้ไขป� ญหาก่อนทําการชําระเงินเข้ามาใหม่อีกครั�ง แต่หากพบว่าป� ญหาไม่ได้เกิด
จาก 3 เหตุผลเบื�องต้น กรุณาติดต่อ Beam ทางอีเมล customersuccess@beamcheckout.com

การใช้งาน Beam บนเว็บไซต์

วิธีการใช้งาน Beam บนเว็บไซต์

สําหรับร้านค้าที� ต้องการเชื�อมต่อ Plug-in Beam เพื�อรองรับการชําระเงินบนเว็บไซต์
กรุณาติดต่อ Beam เพื�อขอข้อมูลเพิ�มเติม หรือดูข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� www.beamcheckout.com
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การใช้งาน Beam Lighthouse www.lighthouse.beamcheckout.com

วิธีดาวน์ โหลดใบกํากับภาษี (Invoice)

1. ลงชื�อเข้าใช้งาน Beam Lighthouse จากนั�นเลือก Organization ของคุณ

2. ในเมนู “Payouts & Billing” คุณสามารถดาวน์ โหลด invoice ได้ โดยการกดที� ไอคอน ด้านขวา
มือของรายการ payout ที� ต้องการดาวน์ โหลด หรือกดเข้าไปในรายการ payout นั�นๆ และคลิกที� ปุ� ม
“Download Invoice” ด้านล่าง (รอบบิล หรือ billing period ที� ไม่มี transaction จะไม่สามารถดาว
น์ โหลด invoice ได้)
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วิธีดาวน์ โหลดเอกสารแสดงธุรกรรมการชําระเงิน (Transaction Report)

สําหรับการดาวน์ โหลดเอกสารแสดงธุรกรรมการชําระเงิน (Transaction Report) ของรายการ payout
แต่ละรอบนั�น สามารถดาวน์ โหลดได้ โดยการกดเข้าไปในรายการ payout ที� ต้องการดาวน์ โหลด เลือกแท็บ
“Payment Transactions” ด้านบน (ข้างแท็บ “Payout Details”) จากนั�นกดปุ� ม “Export CSV”

ช่องทางการติดต่อ

หากมีคําถามเกี�ยวกับการใช้งาน Beam สามารถติดต่อได้ที�

LINE ID: @beamcheckout

Email: customersuccess@beamcheckout.com

หากมีคําถามเกี�ยวกับการใช้งาน Zort สามารถติดต่อได้ที�

LINE ID: @Zort
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