โซลูชั่นเพ�อธุรกิจการขนสง

เงอนไขสินเชอ : สิทธิพเิ ศษดังกลาวขางตนสำหรับลูกคาทีธ่ นาคารฯอนุมตั สิ นิ เชอและเบิกจายเงินกูภ ายใน 31 ธ.ค. 61 • สำหรับผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมรถขนสงและโลจีสติกส
ภาคพืน้ ดิน เทานัน้ • มีประสบการ ในธุรกิจไมตำ่ กวา 5 ป • วงเงินสินเชอสูงสุด 30 ลานบาท • ระยะเวลาผอนนานสูงสุด 5 ป • การอนุมตั วิ งเงินสินเชอระยะเวลาการกู และการเบิก
ใชสนิ เชอและเอกสารประกอบการพิจารณาเปนไปตามหลักเกณฑทธ่ี นาคารกำหนดเทานัน้ เงอนไข BizSmart • สงวนสิทธิส์ ำหรับลูกคาที่ไมเคยสมัครใชบริการธนาคารออนไลน
เพอธุรกิจ (SCB Business Net) เทานั้น • ลูกคาจะตองทำการสมัครบริการหลัก เพอรับสิทธิในการสมัครบริการเสริม • การสมัครบริการเสริม จะตองการทำการสมัคร
พรอมกับบริการหลักในวันทีล่ กู คาสมัครใชบริการเทานัน้ กรณีสมัครบริการเสริมภายหลังจะตองเสียคาธรรมเนียมปกติ • กรณีทล่ี กู คาสมัครใชบริการสำเร็จ ธนาคารจะมี SMS
แจงเลขประจำตัวบริษัท (Corporate ID) และ รหัสผาน(Password) ในการใชงาน ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ หลังจากที่ลูกคายนเอกสารครบถวน • บริการแจงเตือนเพอ
ธุรกิจ (SCB Business Alert) ผาน SMS ลูกคาผูส มัคร จะตองมีเบอรโทรศัพทมอื ถือทีผ่ กู กับบัญชีธนาคารไทยพาณิชยซง่ึ เปนบัญชีสว นตัว หรือบัญชีนติ บิ คุ คล หรือบัญชี
กรรมการรวม ยกเวนบัญชีบริษทั ในเครือ เพอใชในการรับแจงเตือน ตามบริการ • ลูกคาจะไดรบั สมุดเช็ค (เลมละ 30 ฉบับ) จำนวน 5 เลม ในครัง้ แรก ทีส่ มัครใชบริการแพ็กเกจ
โดยลูกคาจะตองมีบญ
ั ชีกระแสรายวันอยูแ ลว หรือเปดใหมในวันทีส่ มัครใชบริการแพ็กเกจเทานัน้ ในกรณีทล่ี กู คาเปดบัญชีกระแสรายวันภายหลังจากการสมัครบริการแพ็กเกจแลว
จะไมสามารถขอเบิกสมุดเช็คได หากเบิกสมุดเช็คภายหลังวันสมัครบริการแพ็กเกจจะเสียคารรมเนียมปกติ • การรับสมุดเช็ค ลูกคาตองนำเอกสารยืนยันการสมัครแพ็กเกจ ไปรับที่
สาขาเจาของบัญชี ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรบั เอกสารยืนยันการสมัครใชบริการ หากลูกคาไมมารับสมุดเช็ค ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด ธนาคารขอ สงวนสิทธิย์ กเลิกสมุดเช็ค
ดังกลาว • คาธรรมเนียมแพ็กเกจรายป จำนวน 3,000 บาท ธนาคารจะหักชำระคาธรรมเนียมจากบัญชีทล่ี กู คาแจงไวกบั ธนาคาร 1) ปท่ี 1 ของการสมัครใชบริการ ธนาคารจะหัก
ชำระคาธรรมเนียม ภายใน 5 วันทำการหลังจากสมัครใชบริการสำเร็จ 2) การตออายุอตั โนมัตธิ นาคารจะหักชำระคาธรรมเนียมในปถดั ไปในวันเดียวกันกับวันทีห่ กั ชำระคาธรรมเนียม
ในปท่ี 1 • กรณีท่ีไมสามารถตัดคาธรรมเนียมรายปในปถดั ไปได ธนาคารขอสงวนสิทธิย์ กเลิกสิทธิประโยชนตามแพ็กเกจ ภายใน 30 วัน โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา • ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์ ไมคนื เงินคาธรรมเนียมบริการในทุกกรณี • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลง ยกเลิก แกไข เพิม่ เติมรูปแบบ เงอนไข ของบริการแพ็กเกจ โดยไมตอ งแจงให
ลูกคาทราบลวงหนา หากมีขอ พิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเปนทีส่ ดุ • สอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ SME Call Center โทร. 02-722-2222 เงอนไข Partner Deal* • สิทธิพเิ ศษ GIZTIX
สำหรับลูกคาทีส่ มัครผลิตภัณฑของ SCB SME ครบ 1 รายการ อาทิ QR Payment, SCB Easy App, SCB Connect • สิทธิพเิ ศษ MYCLOUDFULLFILLMENT สำหรับลูกคา
ทีส่ มัครผลิตภัณฑของ SCB SME ครบ 1 รายการ อาทิ QR Payment, SCB Easy App, SCB Connect • ลูกคาไมสามารถใชโปรโมชัน่ รวมกับโปรโมชัน่ อนได โดยจะตองเลือก
สิทธิพเิ ศษอยางใดอยางหนึง่ เทานัน้ • สิทธิพเิ ศษตามรายการสงเสริมการขายนี้ ไมสามารถแลก เปลีย่ น โอน หรือทอนเปนเงินสดได

ติดตอสอบถามขอมูลไดที่ :

SME

TRANSPORT
ยกธุรกิจขนสงสูขั้นกวา
ดวยโซลูชั่นสุดสมารทกับ SME Transport
จัดการดานการเงิน
ดวย BizSmart
เพิ่มชองทางรับเงิน
กับ QR Payment

ตัวชวยราคาดีมากันเพียบ
GIZTIX | MyCloud Fulfillment
ธุรกิจเดินหนาหายหวง
ดวยสินเชอธุรกิจ SCB SME

จัดการทางการเงินใหเปนเรองงายดวย BizSmart

เพิ่มโอกาสใหธุรกิจกับสินเชอเพอธุรกิจ

ธนาคารออนไลนเพอธุรกิจ SCB Business Net

ฟรี

คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชี SCB
เพอการโอนเงิน ระหวางบัญชี / บุคคลที่ 3
/ จายคูคา / จายเงินเดือน (Payroll)
ฟรี! สมุดเช็ค 5 เลม เลมตอไปลดราคา 50%
โอนเงินจายคูคาระหวางบัญชี SCB
โอนเงินระหวางธนาคาร*

ไมจำกัดวงเงินสูงสุดการโอน**

ดาวนต่ำสุด 0% เพอเชาซื้อรถ*

วงเงินสูงสุด

30
ลานบาท
ผอนนานสูงสุด 5 ป

*เชาซื้อรถกระบะและเชาซื้อรถบรรทุกครอบคลุมอุปกรณตอเติม

*คาธรรมเนียม เปนไปตามแพคเกจ
**ธนาคารตั้งคาวงเงินโอนเริ่มตน (Default) ของ Biz Smart Package วงเงินโอนสูงสุด 50 ลานบาท/วัน สำหรับลูกคานิติบุคคล และ
10 ลานบาท/วัน สำหรับลูกคาบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ลูกคาสามารถขอปรับเพิ่ม/ลด วงเงินโอนสูงสุดไดตามตองการ

เพิ่มโอกาสใหธุรกิจ กับ QR Payment

แสดงคิวอาร ใหลูกคา

ลูกคาสแกนคิวอาร
และใสจำนวนเงินในโมบายแอพ

คุมครองทั้งรถ คุมครองทั้งคน
ดวยประกันวินาศภัย

เช็คยอดเงินไดจาก
Line SCB CONNECT

• คาเบี้ยประกันประเภท 1
• คาเบี้ยประกันประเภท 3 (Motor Insurance)
• พรบ.
• คาเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมประกันภัย

ความรับผิดชอบของผูขนสง
(Carrier Liabilities Insurance)

เงินเขาบัญชีก็บอก เงินออกบัญชีก็รู ผาน...

หมายเหตุ : ลูกคาจะไดรับการแจงเตือนยอดเงินเขา เมอสมัครใชบริการ SCB CONNECT

ธุรกิจไปตอได โตเร็วดวยตัวชวยทางธุรกิจ
ชวยหาลูกคาใหม
จากผูขนสงบนระบบ GIZTIX

ตลาดซื้อขายบริการขนสงและโลจิสติกสออนไลน
เพอลูกคาสามารถไดราคาและบริการขนสงที่ดีที่สุด

20%

สวนลด
บริการคาเชาพื้นที่คลังสินคา
กับ MYCLOUDFULLFILLMENT

ออกแบบพื้นที่เก็บสินคาของเราใหเหมาะกับแตละชนิดสินคาโดยเฉพาะ
พรอมทั้งทีมงานตรวจนับสต็อคสินคามืออาชีพ

หมายเหตุ : สิทธิพิเศษสำหรับลูกคาที่สมัครผลิตภัณฑของธนาคาร*

ใหธุรกิจไมสะดุดดวยวงเงินหมุนเวียน

3

สูงสุด ลานบาท
ไมตองมีหลักประกัน
หมายเหตุ • ลักษณะรถบรรทุกที่ธนาคารใหการสนับสนุน คือ หัวลาก, อุปกรณที่เชอมตอกับรถและหางพวง ทั้งนี้ธนาคารไมสนับสนุนหางพวง
ที่ไมมีหัวลาก • วงเงินสินเชอหมุนเวียน (O/D, P/N) 3 ลานบาทสำหรับผูประกอบการที่มียอดขายมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป, วงเงิน 2 ลานบาท
สำหรับผูประกอบการที่มียอดขายมากกวา 75 ถึง 200 ลานบาท และ วงเงิน 1 ลานบาทสำหรับผูประกอบการที่มียอดขายต่ำกวา 75 ลานบาท

