
ยนิดตีอ้นรบัผูข้ายอเีบย ์

สู่ครอบครวั Payoneer!



พนักงาน

ทั่วโลก
ไดร้บัการควบคมุจากทัง้สถาบนัใน

อเมรกิา, ยโุรปและฮ่องกง

จากแบรนดช์ ัน้น านับ

พนัทั่วโลก

ออฟฟิศและ

ก าลงัขยาย

อยา่งตอ่เน่ือง

ลกูคา้ทีใ่ช ้

งานทั่วโลก

ประเทศทีเ่รา

ใหบ้รกิารใน

ปัจจบุนั

ยอดการใชง้าน

ในปี 2020

กลุม่ผูล้งทุนอนัไดแ้ก่ TCV, Temasek, 

Viola, SGE, PingAn, Nyca, Wellington, 

CBC

การเตบิโตในปี
2020



ของบญัชหีลกัรวมทัง้อืน่ๆ

จากการท่องเทีย่ว การตลาด

ดจิทิลั การสตรมีสด

โฮจมินิท ์

ฮานอย

กรงุเทพ

สงิคโปร ์

ฮ่องกง (Operations Hub)



321
Marketplaces & Platform                              
Free of charge

รับเงนิจากตลาดออนไลน์ระดับโลก 

เช่น Fiver, Upwork และ อื่นๆ

การรับเงินค่าสินค้าหรือบริการจากบญัชี Payoneer ด้วยกนั

รับเงินผ่านช่องทางจ่ายเงินออนไลน์บญัชีเสมือนจาก สกลุเงิน USD, 

EURO, GPB, JPY, CNY, CAD, AUD, MXN

Local bank transfer 

Credit Card & Bank Debit Payments 

การรับโอนเงินผ่าน Wire transfer จากประเทศต่างๆ

Wire

In-Network Payment

รับเงินผ่านบตัร AMEX, V/MC จากลกูค้า

การรับเงนิ 

Sign up

INDIVIDUAL COMPANY

DESKTOP MOBILE

การบริหารสกลุเงิน

Local Bank                                                            

Up to 2% above midmarket rate

การใช้จ่ายผ่านบตัร Payoneer debit เพื่อช าระค่าโฆษณา
ออนไลน์ สินค้าหรือบริการออนไลน์

Payoneer Debit Card Withdrawal

การโอนเงินค่าสินค้าและบริการไปยงับญัชี Payoneer ด้วยกนั 

In-Network Payments                                                

Free of charge

ถอนเข้าบญัชีธนาคารของคู่ค้า พนกังาน โดยตรงไมว่า่จะเป็นประเทศไหนโดย
ไมต้่องมีบญัชี Payoneer

Outside the Network Payments                                    

Up to 2% above midmarket rate

0.5% จาก midmarket rate

การถอนเข้าธนาคารของเจ้าของบญัชีในประเทศต่างๆ

บัญชี การถอนเงนิ 

เพ่ิมสกลุเงิน





• ถอนเข้าบญัชีธนาคารของคุณและ
นอกเครือข่ายการช าระเงนิ
• ค่าบริการ: Up to 2% above 

mid-market rate

• ระยะเวลา: วนัเดียวกนัถึงสงูสดุ 3 วนัท า
การธนาคาร

• อตัราค่าแลกเปลี่ยนจะแสดงก่อนสิน้สดุ
การถอนเงิน

อัตราแลกเปล่ียนที่รวมการหกัค่าธรรมเนียม 
Payoneer แล้ว 2%

บัญชีธนาคารที่
เคยบันทกึไว้เพื่อ
การถอนออก



• บัตร
• บตัรแข็งหรือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีวงเงิน

สงู
• สมคัรได้ด้วยตนเองจากบญัชี USD 

ของตน
• บตัรมีวงเงินสงู (10k, 100k) 

เหมาะส าหรับการท าธุรกรรมออนไลน์ไม่
ว่าจะเป็นการจ่าค่าโฆษณาหรือจ่ายเงินคู่
ค้า



• การท าธุรกรรมในเครือข่าย
• Payoneer to Payoneer

Payments 
• ใช้ท่ีอยู่อีเมลของผู้ รับเพ่ือส่งเงินไปยงั

บญัชี Payoneer ของผู้ รับ 
• ฟรีและสามารถสง่ได้แบบเรียลไทม์        

(*สงูสดุ 2 วนั)

• Not available in 
Malaysia 



• การสง่เอกสาร: ล็อกอนิบญัชแีละไปที่

การตัง้คา่ – ศนูยก์ารยนืยนั

• KYC Tips
• ภาพถ่ายดา้นหนา้บตัรประชาชน

• หนังสอืจดทะเบยีนรา้นคา้

• เอกสารรบัรองทีอ่ยู่ เชน่ บลิทีม่ชี ือ่และทีอ่ยู่ตรงตามทีส่มคัร เชน่ บลิคา่น ้า
ไฟ อนิเตอรเ์น็ตบา้น (ไม่รบับลิคา่มอืถอื) ในกรณีไม่มบีลิ ลูกคา้สามารถส่ง
eStatement หรอื Bank Statement ทีม่ชี ือ่และทีอ่ยู่ตรงตามทีส่มคัรได ้

• เอกสารกระดาษตวัจรงิ ถ่ายดว้ยกลอ้งมอืถอืเทา่น้ัน ขนาดไฟลเ์กนิ1MB / 

ไม่มเีงา / เห็นกระดาษ 4 มุม

• eStatement ใหส้่งเป็น PDF file เทา่น้ัน (กสกิร/กรงุไทย แนะน าใหส้่ง estatement

ไฟล ์pdf)

• บญัชสีว่นตวั VS. บญัชบีรษิทั



• เบอร์ไทยติดตอ่: 060-003-5396

• @payoneerthailand

เวลาให้บริการ 

วนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสับดี เวลา 9.00 น.ถึง 17.00 น.
วนัศกุร์ เวลา เวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น



THANK YOU


