ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ สินเชื่อสาหรั บผู้ค้าออนไลน์
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะ
ตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

1.ผลิตภัณฑ์ นีค้ ืออะไร
สินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์ ทีไ่ ม่ต้องมีหลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้าประกัน คิดอัตราดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอก และชาระ
คืนเป็ นงวดรายเดือน เป็ นสินเชือ่ ที่นาเสนอให้ แก่ผ้ คู ้ าออนไลน์ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรื อใช้ อเนกประสงค์ วงเงินกู้รวมของสินเชื่อ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์
และวงเงินกู้แบบไม่ใช้ หลักประกันอื่น ๆ ต้ องไม่เกินข้ อกาหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
2.ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้ าง
2.1 วงเงินอนุมตั ิ 10,000 – 300,000 บาท
2.2 อัตราดอกเบี ้ย : MRR+7.0% ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยของท่านจะปรากฏอยู่ในหน้ าสรุปการขอรับวงเงินสินเชื่อ ก่อน
การกดยืนยัน
2.3 อัตราดอกเบี ้ยกรณีผิดนัดชาระ : ร้ อยละ 27.75 ต่อปี
2.4 ระยะเวลาการกู้ยืม : ผ่อนชาระนานสูงสุด 18 เดือน
2.5 เงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้ : ชาระเป็ นงวดรายเดือน โดยหักชาระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ เมื่อท่านได้ รับอนุมตั ิ
สินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์ ธนาคารจะจัดส่งรายละเอียดการชาระคืนเงินกู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทางไปรษณีย์ตามที่
ลูกค้ าได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี ้ยข้ างต้ นเป็ นข้ อมูล ณ วันทีใ่ นเอกสารนี ้เท่านัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศที่
ธนาคารกาหนด ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี ้ยได้ จากสาขา และ Website SCB SME
• การคานวณดอกเบี ้ย : รายวัน

• การเลือกวันที่ผ่อนชาระ : ท่านสามารถเลือกวันที่จะชาะหนี ้ได้ ตั ้งแต่วนั ที่ 3 – 25 ของเดือน ในขันตอนสมั
้
ครขอใช้
บริ การสินเชื่อ
• ช่องทางการให้ บริ การ : ท่านสามารถสมัครขอสินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์ ได้ ทางแอป SCB EASY
3. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าบริการอะไรบ้ าง
3.1 Front End Fee : ค่าธรรมเนียมการให้ สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
3.2 ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลอื่น : ค่าใช้ จ่ายในการชาระเงิน
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เรี ยกเก็บ
3.3 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ 100 บาท/รอบบัญชี
3.4 ค่าธรรมเนียมการชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (Prepayment Fee): กรณีทลี่ กู ค้ าจะไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนด
ธนาคารจะเรี ยกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมร้ อยละ 3 ของยอดเงินคงค้ าง ณ วันที่ชาระคืนก่อนกาหนด
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนดในประกาศอัตราค่าบริ การ
ต่าง ๆ และเบี ้ยปรับสาหรับเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ท่านสามารถตรวจสอบอัตรา
ค่าบริ การ/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ จากสาขา และ Website SCB SME
4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง
• เมื่อได้ รับอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อแล้ ว ท่านต้ องชาระค่างวดสินเชื่อ ตามจานวนและระยะเวลาที่ ตกลงไว้ กบั ธนาคารโดย
หากชาระหลังวันที่ครบกาหนดชาระ ท่านจะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5
• หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณา
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระคืน
5. ข้ อควรระวังที่จะเกิดขึน้ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
• อัตราดอกเบี ้ยกรณีผิดนัดชาระหนี ้ : ร้ อยละ 27.75 ต่อปี ของยอดคงค้ างทังหมด
้
• ค่าติดตามทวงถามหนี ้ : รายละเอียดปรากฎตามที่ระบุในข้ อ 3
• กรณีที่ท่านไม่ชาระหนี ้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีฝากทุกประเภท หรื อเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยู่กบั
ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ต้ นเงิน ดอกเบี ้ย และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องได้

• หากท่านผิดนัดชาระหนี ้ ใช้ เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ หรื อคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารอาจ
จาเป็ นต้ อง บอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
• หากท่านมีดอกเบี ้ยคงเหลือปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ขอแนะนาให้ นาเงินมาชาระเพิ่มเติมตามช่องทางการชาระเงิน
ของธนาคาร หากท่านนามาชาระในงวดถัดไป อาจทาให้ ค่างวดชาระได้ เฉพาะดอกเบี ้ยไม่เพียงพอที่จะนาไปลดต้ นเงิน
6. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านชาระเงินกู้ยืมก่ อนกาหนด
การชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด หมายถึง กรณีที่ลกู ค้ าไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนดทังจ
้ านวน ท่านต้ องจ่ายอัตรา
ค่าธรรมเนียมการชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (Prepayment fee) ร้ อยละ 3 ของยอดเงินคงค้ าง ณ วันที่ชาระคืนก่อน
กาหนด ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3
7. ท่ านจะต้ องมีผ้ คู า้ ประกันหรือหลักทรัพย์ คา้ ประกันหรือไม่
• สินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์ เป็ นสินเชื่อทีไ่ ม่ต้องมีหลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้าประกัน
8. จัดให้ มีการแจ้ งการได้ รับชาระเงินจากลูกค้ าอย่ างไร
• จัดส่งหลักฐานการชาระเงินให้ แก่ลกู ค้ าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลกู ค้ าได้ แจ้ งไว้ กบั
ธนาคาร
9. จัดให้ มีการแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ บริการอย่ างไร
• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ บริ การ และอัตราค่าธรรมเนียมที่ทาให้ ลกู ค้ าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทา
การแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
10. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้ าง
• หากท่านชาระคืนไม่ตรงเวลา อาจเกิดค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5
• ในกรณีธนาคารมีความจาเป็ นต้ องติดตามทวงถามหนี ้จากท่าน และ/หรื อ ผู้เกี่ยวข้ อง ธนาคารอาจดาเนินการ
ดังกล่าวด้ วยตนเองและ/หรื อ อาจมอบหมายให้ บคุ คลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้เป็ นผู้ดาเนินการดังกล่าว
แทนธนาคารก็ได้
• ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ หน้ าที่และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ให้ แก่บคุ คลอื่นตาม
ที่เห็นสมควรโดยจะแจ้ งการโอนเป็ นหนังสือให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า
• กรณีผ้ กู ้ ถู ึงแก่กรรมสัญญาสินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์ ทายาทของผู้ก้ ตู ้ องชาระหนี ้คงค้ างคืนแก่ธนาคารทังจ
้ านวน

11. ท่ านควรทาอย่ างไร หากรายละเอียด ในการติดต่ อของท่ านเปลี่ยนแปลง
ธนาคารมีช่องทางสาหรับบริ การ เพื่อแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ดังนี ้
• สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
• ศูนย์บริ การลูกค้ าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center เบอร์ 02-722-2222
12. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นีห้ รือติดต่ อกับธนาคารได้ อย่ างไร
กรณีต้องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์ สามารถติดต่อได้ ดังนี ้
• สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
• ศูนย์บริ การลูกค้ าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center เบอร์ 02-722-2222
• WWW.SCBSME.SCB.CO.TH
13. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ
• สินเชื่อบุคคล
คาเตือน : ธนาคารอาจจาเป็ นต้ องดาเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้ อควรระวัง !!
• ดอกเบี ้ยคิดตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับเงินกู้ โดยหากผิดนัดชาระอาจมีดอกเบี ้ยและค่าทวงถามหนี ้เพิ่ม
• ลูกค้ าควรทาความเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงชื่อ หากสงสัยกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
หรื อ ศูนย์บริ การลูกค้ าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center เบอร์ 02-722-2222
ช่ องทางการร้ องเรียน
• ลูกค้ าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรื อศูนย์บริ การลูกค้ า
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) 02-777-7777 หรือ You Tell Us [บน แอป SCB
EASY]
หมายเหตุ : 1) ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อสาหรับผู้ค้าออนไลน์ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการบริ การหรื อซื ้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลกู ค้ า ตกลงใช้ บริ การหรื อซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้ ว และเพื่อให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายฟอกเงิน ลูกค้ าต้ องยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบ

เอกสารแสดงตนและแสดงตนในวันที่สมัครใช้ บริ การสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร
2) ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลบังคับได้ จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

