คําแนะนํา • แบบฟอร์มนี้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์กับ Acrobat Reader 8 ขึ้นไป • ขณะนี้ท่านกําลังใช้งาน Adobe Acrobat 20.01320074
• สามารถอ่านวิธีกรอกข้อมูลได้เมื่อคลิกที่ช่องกรอกข้อมูล

คำขอใชบริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)
โปรดระบุเครื�องหมาย

ในชองวาง

สวนที่ 1 : รายละเอียดผูขอใชบริการ

นิติบุคคล

วันที่

เลขที่เอกสาร

สมัครบริการใหม
บุคคลธรรมดา

วว/ดด/ปปปป

อื�น ๆ โปรดระบุ
(อังกฤษ)*

ชื�อผูขอใชบริการ (ไทย)*
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผูเสียภาษี :*
ที่อยูตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/บัตรประจำตัวประชาชน (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งแนบทายคำขอนี้)
ที่อยู ในการจัดสงเอกสาร
เหมือนที่อยูตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/บัตรประจำตัวประชาชน
อื�น ๆ (โปรดระบุ)
กรณีขอมูลในสวนที่ 1 ที่อยูในฐานขอมูลลูกคาของธนาคารแตกตางจากขอมูลขางตน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูล
สวนที่ 2 : ขอมูลสำหรับการติดตอผูขอใชบริการ (โปรดระบุ E-mail Address เพื�อรับเอกสารจากธนาคาร)
ชื�อ-นามสกุล
ชื�อ-นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพท

E-mail Address*
E-mail Address*

สวนที่ 3 : รายละเอียดบัญชีผูขอใชบริการ (โปรดระบุ เลขที่บัญชีสำหรับขอใชบริการ SCB Transaction Banking)
ลำดับท่ี

เลขที่บัญชี (Account Number)

ชื�อบัญชี (Account Name)

หมายเหตุ (Remark)
บัญชีหลักที่ขอใชบริการ SCB Business Alert/หักคาธรรมเนียมรายป/
คาธรรมเนียมเครื�องสรางและแปลรหัส (Token)

1
2
3
4
5

วงเงินการทำรายการ (เฉพาะกรณีการทำธุรกรรมกับบัญชีของบุคคลอื�น) : ✔ ไมจำกัดวงเงิน (รวมทุกบัญชี)
วงเงินสูงสุดตอรายการและวงเงินสูงสุดตอวัน 50 ลานบาท (รวมทุกบัญชี)
กรณีไมเลือกวงเงินการทำรายการธนาคารจะกำหนดเปนไมจำกัดวงเงิน
กรณีบัญชีที่ขอใชบริการเปนบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ จะสามารถใช ในการตรวจสอบขอมูลบัญชีไดเทานั้น

1
2
3
4

ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
E-mail Address*:
ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
E-mail Address*:

เลขประจำตัวประชาชน*:
สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:
เลขประจำตัวประชาชน*:
สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:

ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
E-mail Address*:
ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
E-mail Address*:

เลขประจำตัวประชาชน*:
สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:
เลขประจำตัวประชาชน*:
สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:

เงื�อนไขการอนุมัติรายการของผู ใชงาน (Company User)
✔ โดยผูอนุมัติรายการ 1 ทาน (1 Approver)
โดยผูอนุมัติรายการ 2 ทาน (2 Approvers)
ผู ใชงานที่มีบทบาทเปน Maker และ Approver สามารถทำรายการและอนุมัติรายการ
ได โดยลำพัง

เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

Approver

Viewer

Maker

Approver

บทบาทผู ใชงาน บทบาทผูด แู ลระบบ
(Company User) (Company Admin)
Token
ประเภทของ
(อยางนอย 1 ทาน)
(อยางนอย 1 ทาน)
ธุ
ร
กรรม
1,000 บาท/
เครื�อง/ป (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
Viewer

ชื�อ – นามสกุลของผู ใชงาน/ผูดูแลระบบ
(ธนาคารจะจัดสง User ID ทาง E-mail Address แลว รหัสผานเริ่มตนใชงาน (Starting Password)
ของผู ใชงานทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพทมือถือที่ระบุไวดานลาง)

Maker

ลำดับ

สวนที่ 4 : ขอมูลผูใชงาน/ผูดูแลระบบ

✔ All

Non Payroll
Payroll Only
✔ All
Non Payroll
Payroll Only
✔ All
Non Payroll
Payroll Only
✔ All
Non Payroll
Payroll Only

ผูดูแลระบบตองเลือก
ประเภทของธุรกรรม
เปน All เทานั้น
ผูดูแลระบบตองเลือก
ประเภทของธุรกรรม
เปน All เทานั้น
ผูดูแลระบบตองเลือก
ประเภทของธุรกรรม
เปน All เทานั้น
ผูดูแลระบบตองเลือก
ประเภทของธุรกรรม
เปน All เทานั้น

เงื�อนไขการอนุมัติรายการของผูดูแลระบบ (Company Admin)
โดยผูอนุมัติรายการ 1 ทาน (1 Approver)
ผู ใชงานทีม่ บี ทบาทเปน Maker และ Approver สามารถทำรายการและอนุมตั ิ
รายการได โดยลำพัง

ผูดูแลระบบ (Company Admin) สามารถจัดการขอมูลดังตอไปนี้
ผูดูแลระบบ สามารถแก ไขขอมูลและดำเนินการไดดวยตนเอง โดยไมตองใหธนาคารดำเนินการให
1) สรางผูใชงาน 2) เปลีย่ นแปลงสิทธิของผูใชงานในการเขาใชงานตามสิทธิทธ่ี นาคารมอบหมายให ผูด แู ล
ระบบดำเนินการ 3) เปลี่ยนแปลงเงื�อนไขการอนุมัติรายการ ไดแก จำนวนผูอนุมัติ เลขที่บัญชีประเภท
ธุรกรรม สกุลเงิน และ/หรือ ยอดเงินในการอนุมตั ริ ายการ 4) จัดการเกีย่ วกับผู ใชงาน (Reset password,
Block/ Unblock user, Issue new starting package) 5) จัดการขอมูลคูค า (Beneficiary Management)
ไดแก สราง/แกไข/ลบขอมูล 6) เปลีย่ นวิธกี ารอนุมตั ริ ายการ เชน จาก OTP ผาน SMS เปน Token หรือ
จาก Token เปน OTP ผาน SMS 7) ฟงกชันอื�นๆ ตามที่ธนาคาร กำหนดไว ในคูมือ และ/หรือฟงกชัน
อื�นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหนา
SCB Transaction Banking (Business Anywhere Pro) version 6_29-12-2020_PDPA

ผูดูแลระบบจะตองสงขอมูลผานระบบ เพื�อใหธนาคารดำเนินการให
1) สรางผูดูแลระบบ 2) เปลี่ยนแปลงสิทธิของผู ใชงานในการเขาใชงานในบัญชี และ
ประเภท ธุรกรรมเกินกวาสิทธิทธ่ี นาคารมอบหมายใหผดู แู ลระบบดำเนินการ 3) ฟงกชนั
อื�นๆ ตามที่ ธนาคารกำหนดไว ในคูมือ และ/หรือฟงกชันอื�นใดตามที่ธนาคารจะกำหนด
เพิ่มเติมในภายหนา

หนา 1/4

คำขอใชบริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)
เลขที่เอกสาร
สวนที่ 5 : บริการแจงเตือนธุรกิจ SCB Business Alert (มาตรฐาน) โปรดเลือกชองทางการแจงเตือน สำหรับบัญชีลำดับที่ 1 ตามรายละเอียดบัญชีผูขอใชบริการในสวนที่ 3

SMS ทีห่ มายเลขโทรศัพทมอื ถือ

หรือ E-mail ที่ E-mail Address (ระบุได 1 E-mail Address)

สวนที่ 6 : ผลิตภัณฑเสริม
บริการ Trade (IR/OR & FX Rate)โปรดระบุชื�อศูนยบริการตางประเทศ

(ระบุได 1 ศูนย โดยสามารถดูรายละเอียดศูนยบริการตางประเทศในหนา4)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริการที่ขอใชมีการคิดคาธรรมเนียมรายป หรือคาธรรมเนียมอื�นๆ เชน คาธรรมเนียมเครื�องสรางและแปลรหัส (Token) นั้น ผูขอใชบริการ
ตกลงชำระคาธรรมเนียมโดยใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ตามที่ระบุในรายละเอียดบัญชีผูขอใชบริการในสวนที่ 3 ลำดับที่ 1 เพื�อชำระ
คาธรรมเนียมดังกลาว
อนึ่ง ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวา ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงฟงกชันการใชงานของแตละบริการ รวมทั้งมีการใหบริการใด ๆ เพิ่มเติม โดยในกรณีดังกลาว
ผูขอใชบริการตกลงใหผูดูแลระบบ (Company Admin) เปนผูมีอำนาจในการขอใชบริการใดๆ เพิ่มเติมผานระบบบริการ SCB Business Anywhere รวมทั้งสามารถกำหนด สิทธิ
ของผู ใชงานหรือขอมูลใดๆ และแกไขขอมูลเกีย่ วกับการใชบริการดังกลาวได โดยผูข อใชบริการขอยืนยันรับรองวาการใดๆ ทีก่ ระทำโดยผูด แู ลระบบ (Company Admin) และผู ใชงาน
ใหถือวามีผลใชบังคับโดยถูกตองสมบูรณ และผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ
ผูขอใชบริการตกลงวา การขอใชบริการ SCB Transaction Banking ใหมีผลเมื�อธนาคารไดอนุมัติให ใชบริการดังกลาวแลว
คำขอฉบับนี้ ไดทำเปน 2 ชุด มีขอความตรงกัน โดยธนาคารเก็บรักษาไว 1 ชุด และผูขอใชบริการไดรับไวเปนหลักฐานแลว 1 ชุด ผูขอใชบริการรับรองวา ขอมูลที่ผูขอ
ใชบริการได ให และ/หรือจะใหแกธนาคารในภายหนาถูกตอง ครบถวน และเปนจริงทุกประการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ผูขอใชบริการจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณ
อักษรโดยทันที รวมทัง้ ผูข อใชบริการตกลงและยอมรับวา การทีผ่ ขู อใชบริการไดลงนามในคำขอฉบับนี้ ถือเปนการจัดทำขอตกลงและยอมรับผูกพันตามรายละเอียดในคำขอฉบับนี้
เอกสารแนบทายคำขอฉบับนี้ ขอกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking ขอกำหนดของบริการ Outward Remittance (บริการเงินโอนตางประเทศขาออก)
(ผลิตภัณฑเสริมภายใตบริการ SCB Transaction Banking ) และขอกำหนดของบริการรานคารับชำระเงิน (ผลิตภัณฑเสริมภายใตบริการ SCB Transaction Banking)
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกขอกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking) ขอกำหนดของบริการ Outward Remittance (บริการเงินโอนตางประเทศขาออก) (ผลิตภัณฑ
เสริมภายใตบริการ SCB Transaction Banking ) และขอกำหนดของบริการรานคารับชำระเงิน (ผลิตภัณฑเสริมภายใตบริการ SCB Transaction Banking) รวมกันและแทน
กันวา “ขอกำหนดและเงื�อนไขในการใชบริการ”) ตามที่ธนาคารไดประกาศแจงไวบนเว็บไซตของธนาคาร คือ www.scbbusiness.com และ/หรือเว็บไซตอื�นของธนาคารที่
ธนาคารจะไดกำหนดในภายหนา ซึ่งผูขอใชบริการสามารถเรียกดู บันทึก (save) และ/หรือพิมพออก (print out) ขอกำหนดดังกลาวไดดวยตนเองในขณะนี้หรือในภายหนาก็ได
รวมทั้งตกลงผูกพันตามขอกำหนดที่จะไดมีการแกไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมในภายหนา ซึ่งธนาคารจะไดประกาศแจงเปนการทั่วไปไวบนเว็บไซตของธนาคารขางตน
ตลอดจนคูม อื และเอกสารอธิบายวิธกี ารใชบริการดังกลาว ทัง้ นี้ ผูข อใชบริการตกลงวา เอกสารแนบทายคำขอฉบับนี้ (รวมถึงทีจ่ ดั ทำขึน้ ในภายหนาและนำมาแนบทายคำขอฉบับนี)้
คำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลบริการ ขอกำหนดและเงื�อนไขในการใชบริการ รวมทั้งคูมือและเอกสารอธิบายวิธีการใชบริการเปนสวนหนึ่งของคำขอฉบับนี้ดวย นอกจากนี้ ผูขอใช
บริการตกลงเก็บรักษารหัสประจำตัว (ตามที่นิยามไว ในขอกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking) ไวเปนความลับและในที่ปลอดภัย การใด ๆ ที่กระทำโดยใชรหัส
ประจำตัว ใหถือวาผูกพันผูขอใชบริการทุกประการ แมวาธนาคารจะไมไดสงคำยืนยันรายการการใชบริการใหผูขอใชบริการก็ตาม
ในกรณีที่การใชบริการ SCB Transaction Banking สิ้นสุดลงไมวาทั้งหมด หรือเฉพาะบริการหนึ่งบริการใด และไมวาดวยเหตุที่ครบระยะเวลาการไดสิทธิหรือดวย
เหตุใดก็ตาม หากผูขอใชบริการมีการใชบริการ ไมวาบริการหนึ่งบริการใดหรือหลายบริการตอไป ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาขอมูลบริการตามรายละเอียดที่ระบุในคำขอฉบับนี้
และ/หรือคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลบริการ (ถามี) ยังมีผลบังคับตอไป ยกเวนอัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามที่ธนาคารไดประกาศกำหนดในขณะนั้น ๆ รวมทั้งผูขอใชบริการ
ตกลงผูกพันตามรายละเอียดในคำขอฉบับนี้ คำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลบริการ (ถามี) ขอกำหนดและเงื�อนไขในการใชบริการ รวมทั้งคูมือและเอกสารอธิบายวิธีการใชบริการ
ตาง ๆ ดังกลาวดวย

สำหรับธนาคาร

สำหรับลูกคา (ผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง)

Opportunity ID:

ชื�อ-นามสกุลผูแนะนำ
ตําแหน�ง/หน�วยยงาน
E-mail Address

โปรดอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของธนาคารอยาง
ละเอียด เพื�อเขาใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานและสิทธิของทานที่เว็บไซตของธนาคาร www.scb.co.th

รหัสพนักงาน S
Branch/OC Code
โทรศัพท

ลงนามผูรับรองลายมือชื�อลูกคา

)

(
เลขที่บัตร

ลายมือชื�อ

(

ลายมือชื�อ

ชื�อตัวบรรจง

) (

ประทับตรานิติบุคคล

ชื�อตัวบรรจง

)

สำหรับลูกคา
จัดสงแบบฟอรมคำขอใชบริการฯ และเอกสารประกอบ (ตัวจริง) ที่สาขาของธนาคาร
สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
จัดสงไฟลสแกนที่ appcenter@scb.co.th CC packagefu@scb.co.th จัดสงเอกสารตัวจริงที่ ทีมปฏิบัติการขอมูล SME Package OC8578 ชั้น 16
ฝงปกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอรแกรนด พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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คำขอใชบริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)
รายละเอียดผลิตภัณฑหลัก และอัตราคาธรรมเนียม / คาบริการ
ผลิตภัณฑหลัก
1. คาธรรมเนียมรายป
2. บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตเพื�อธุรกิจ (SCB Business Anywhere)
3. คาบริการเครื�องสรางและแปลรหัส (Token)
4. บริการแจงเตือนธุรกิจ (SCB Business Alert)
5. บริการโอนเงิน ระหวางบัญชี SCB (Own Account Transfer, 3rd Party Transfer)
6. บริการโอนเงินเพื�อจายคูคาและเงินเดือน ระหวางบัญชี SCB
(SCB Direct Credit Supplier & Payroll)
7. บริการโอนเงิน ORFT
8. บริการ SCB Business PromptPay-Payment
9. บริการ SCB SMART Credit (Next Day)
10. บริการ SCB BAHTNET (ขาออก)
11. บริการ SCB iCheque Book
12. บริการรับฝากเงินสดและเช็คเรียกเก็บ SCB Local Collect
13. Utilities Payment

ผลิตภัณฑหลัก
14. บริการรับ-โอนเงินตราตางประเทศ Inward Remittance / Outward Remittance

เลขที่เอกสาร
รายละเอียด BUSINESS ANYWHERE
ฟรี คาธรรมเนียมรายป
ฟรี คาธรรมเนียมรายป
1,000 บาท/ ป
ฟรี คาธรรมเนียมรายป
ฟรี คาธรรมเนียมรายป ไมจำกัดรายการ
ฟรี คาธรรมเนียมรายป ไมจำกัดรายการ
ตามประกาศของธนาคาร
คาธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
คาธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
ขาออก 100 บาท/รายการ
คาธรรมเนียม 50% (7.5 บาท/ฉบับ)
ตามประกาศของธนาคาร
คาธรรมเนียมขึ้นอยูกับขอตกลงของแตละบริษัทผูรับชำระเงิน

รายละเอียด BUSINESS ANYWHERE
IR 100 บาท/รายการ : OR 300 บาท/รายการ
FX สกุล USD ลด/เพิ่มขั้นต่ำ 5 สตางค*
FX สกุล อื�น ๆ ลด/เพิ่มขั้นต่ำ 8 สตางค*
อางอิงจากประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคาร ณ วันที่ทำการ

15. บริการ FX Rate

รายละเอียดเกี่ยวกับการใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตเพื�อธุรกิจ (SCB Business Anywhere)
Balance/Statement หมายถึง บริการสอบถามยอดเงินในบัญชี / รายการเดินบัญชีปจจุบันและยอนหลัง
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการชำระคาสินคาและบริการ (Utilities Payment)
การสงขอมูล / คำขอใหธนาคาร : สงผานระบบบริการ SCB Business Anywhere และตองสงแยกตามประเภทของรายการ
กำหนดเวลาการนำสงขอมูล / คำขอ และการหักบัญชี : สงภายในเวลาไมเกิน 22:30 น. ทุกวัน และใหหกั บัญชีผขู อใชบริการและโอนเงินเขาบัญชีผรู บั เงินภายในวันเดียวกัน
กับวันที่สงขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการโอนเงิน ระหวางบัญชี SCB (Own Account Transfer, 3rd Party Transfer)
การสงขอมูล / คำขอใหธนาคาร : สงผานระบบบริการ SCB Business Anywhere และตองสงแยกตามประเภทของรายการ
กำหนดเวลาการนำสงขอมูล / คำขอ และการหักบัญชี : สงภายในเวลาไมเกิน 22:30 น. ทุกวัน และใหหกั บัญชีผขู อใชบริการและโอนเงินเขาบัญชีผรู บั เงินภายในวันเดียวกัน
กับวันที่สงขอมูล
รายละเอียดเกีย่ วกับการใชบริการแจงเตือนธุรกิจ (SCB Business Alert) : SCB Business Alert หมายถึง บริการแจงเตือนความเคลือ� นไหวรายการของบัญชีเงินฝาก ผานชองทาง
โทรศัพทมอื ถือ (SMS) หรือ ชองทาง E-mail Address เมือ� มีการฝาก ถอน ชำระเงิน หรือโอนเงินเขา-ออก จากบัญชีทส่ี มัครใชบริการ
ภาษาของของขอความที่ใชแจงเตือน : ภาษาไทย
แจงเตือนยอดเงินคงเหลือเปนรายวัน รอบเวลา 07.00 น. / แจงเตือนรายการฝาก-ถอนเงิน / โอนเขา-โอนออก / เช็คฝากเขา-ตัดเงินออก ยอดเงินตัง้ แต 5,000 บาทขึน้ ไป
แจงเตือนเมื�อมีรายการเช็คคืน
รายละเอียดเกีย่ วกับการใชบริการ SCB Payroll และบริการ SCB Direct Credit: Payroll หมายถึง บริการจายเงินเดือนอัตโนมัติ / Direct Credit หมายถึง บริการโอนเงิน
เขาบัญชีคูคาอัตโนมัติ
การสงขอมูล / คำขอใหธนาคาร : สงผานระบบบริการ SCB Business Anywhere และตองสงแยกตามประเภทของรายการ (Payroll / Direct Credit)
กำหนดเวลาการนำสงขอมูล / คำขอ และการหักบัญชี : สงภายในเวลาไมเกิน 21:00 น. ทุกวัน และใหหกั บัญชีผขู อใชบริการและโอนเงินเขาบัญชีผรู บั เงินภายในวันเดียวกัน
กับวันทีส่ ง ขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการใชบริการ SCB SMART Credit : SMART Credit หมายถึง บริการโอนเงินรายยอยขามธนาคาร
การสงขอมูล / คำขอใหธนาคาร : สงผานระบบบริการ SCB Business Anywhere
กำหนดเวลาการนำสงขอมูล / คำขอ และการหักบัญชี : สงขอมูลแบบ NEXT DAY : สงลวงหนากอนวันโอนเงิน 2 วันทำการปกติของธนาคาร โดยสงภายในเวลาไมเกิน 22:30 น.
ของวันทำการปกติของธนาคาร (ไมนับวันหยุด) และใหหักบัญชีผูขอใชบริการลวงหนากอนวันโอนเงินเขาบัญชีผูรับเงิน 1 วัน
ยอดเงินที่โอนไดสูงสุดตอรายการ : ไมเกิน 2,000,000 บาท
รายละเอียดเกี่ยวกับการใชบริการ SCB BAHTNET : BAHTNET หมายถึง บริการโอนเงินในประเทศระหวางธนาคาร
การสงขอมูล / คำขอใหธนาคาร : สงผานระบบบริการ SCB Business Anywhere
กำหนดเวลาการนำสงขอมูล / คำขอ และการหักบัญชี : สงภายในเวลาไมเกิน 15:00 น. ของวันทำการปกติของธนาคารทีป่ ระสงคใหทำการโอนเงินและใหหกั บัญชีผขู อใชบริการ
และโอนเงินเขาบัญชีผูรับเงินภายในวันเดียวกันกับวันที่สงขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการใชบริการ SCB Local Collect : Local Collect หมายถึงบริการรับฝากเงินสด และ/หรือ รับฝากเช็คเพื�อเรียกเก็บ
ประเภทการเรียกเก็บคาธรรมเนียม : แบบรายวัน
การเขาเงินใน Statement : แบบเปนราย Transaction
การสงเช็คคืนใหแกผูขอใชบริการ : ณ สาขาเจาของบัญชี
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คำขอใชบริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)
รายละเอียดบริการ Trade (IR/OR & FX Rate) (ภายใตบริการ SCB Transaction Banking

เลขที่เอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการ SCB iCheque Book : SCB iCheque Book หมายถึง บริการคำสั่ง สมุดเช็คออนไลน (สำหรับบัญชีเงินฝากเดินสะพัด) โดยทำรายการคำสั่งซื้อ
ผานระบบ SCB Business Anywhere
สั่งซื้อสมุดเช็ค : ไมเกิน 300 ฉบับตอครั้ง
วิธีการสงคำสั่งซื้อสมุดเช็ค : สงผานระบบ SCB Business Anywhere
สงคำสั่งซื้อแบบตรงวัน : คำสั่งซื้อภายในเวลาไมเกิน 16.00 น. ของวันทำการของธนาคาร และใหหักเงินจากบัญชีของผู ใชบริการแบบ Real-Time
สงคำสั่งซื้อแบบลวงหนา : สงคำสั่งซื้อลวงหนาไดสูงสุด 90 วัน และใหหักเงินจากบัญชีผูขอใชบริการในวันที่กำหนดใหธนาคารจัดทำสมุดเช็ค (Ordering Date)
การจัดสงสมุดเช็คใหผูขอใชบริการ : ณ สาขาเจาของบัญชี หลังจากวันที่กำหนดใหธนาคารจัดทำสมุดเช็ค (Ordering Date) 3 วันทำการ (สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล) /5 วันทำการ (สำหรับสาขาตางจังหวัด) หรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่ผู ใชงานระบุวิธีการจัดสงในคำสั่งซื้อผานระบบ
การเปดใช (Activate) สมุดเช็ค : ผู ใชงานตองทำการ Activate ทันทีท่ีไดรบั สมุดเช็ค โดยผานระบบ SCB Business Anywhere ตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีธ่ นาคารกำหนดเทานัน้
ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบวาสมุดเช็คเลมใดไมการ Activate ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารทำการ Activate สมุดเช็คเลมนั้น
ตามวิธีการและเงื�อนไขที่ธนาคารกำหนดไดทันที ทั้งนี้ เพื�อประโยชน ในการใชเช็คของผูของผู ใชบริการ อนึ่ง ผูขอใชบริการตกลงวา ในกรณีที่เช็คไมไดมีการ Activate ไมวา
ดวยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไมตองรับผิดชอบตอผูขอใชบริการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไมวาดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น
คาธรรมเนียม/คาบริการอื�น ๆ เชน คาจัดสารเอกสาร อางอิงตามประกาศอัตราคาธรรมเนียมมาตรฐานของธนาคาร
โดยธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาบริการตามอัตรามาตรฐานที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารไดประกาศใหทราบเปนการทั่วไป ไมวาจะดวยวิธีการลงประกาศบน Website
ของธนาคาร คือ “www.scb.co.th” และ/หรือโดยเว็บไซตอื�นที่ธนาคารจะไดกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในภายหนา หรือโดยวิธีการอื�นใดตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมผูขอใชบริการ Trade (IR/OR & FX Rate)
ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดศูนยบริการตางประเทศ เพื�อประกอบการระบุชื�อศูนยบริการตางประเทศ ในใบคำขอหนา 1
1 ศูนยฯ ชิดลม
กรุงเทพมหานคร
24 ศูนยฯ คลองหลวง
2 ศูนยฯ ตลาดนอย
กรุงเทพมหานคร
25 ศูนยฯ นิคมฯ นวนคร
3 ศูนยฯ ตากสิน
กรุงเทพมหานคร
26 ศูนยฯ บางกะดี
4 ศูนยฯ สาทร
กรุงเทพมหานคร
27 ศูนยฯ พระประโทน
5 ศูนยฯ สุขสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
28 ศูนยฯ ออมใหญ
6 ศูนยฯ ถนนเสรีไทย (สวนสยาม)
กรุงเทพมหานคร
29 ศูนยฯ ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา
7 ศูนยฯ นิคมฯ ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
30 ศูนยฯ งามวงศวาน
8 ศูนยฯ บางแค
กรุงเทพมหานคร
31 ศูนยฯ คลองรั้ง (ศรีมหาโพธิ)
9 ศูนยฯ บางโคล
กรุงเทพมหานคร
32 ศูนยฯ นิคมฯ ไฮเทค
10 ศูนยฯ บางจาก
กรุงเทพมหานคร
33 ศูนยฯ โรจนะ
11 ศูนยฯ บางลำพู
กรุงเทพมหานคร
34 ศูนยฯ ภูเก็ต
12 ศูนยฯ พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน)
กรุงเทพมหานคร
35 ศูนยฯ นิคมฯ อีสเทิรนซีบอรด
13 ศูนยฯ เพลินจิต
กรุงเทพมหานคร
36 ศูนยฯ มาบตาพุด
14 ศูนยฯ รัชโยธิน
กรุงเทพมหานคร
37 ศูนยฯ ระยอง
15 ศูนยฯ ราชวงศ
กรุงเทพมหานคร
38 ศูนยฯ ลำพูน
16 ศูนยฯ ลาดพราว ซอย 10
กรุงเทพมหานคร
39 ศูนยฯ ราษฎรยินดี
17 ศูนยฯ สุรวงษ
กรุงเทพมหานคร
40 ศูนยฯ ถนนปูเจาสมิงพราย
18 ศูนยฯ เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
กรุงเทพมหานคร
41 ศูนยฯ นิคมฯ บางปู
19 ศูนยฯ ถนนเตชะวนิช (ปูนซิเมนตไทย)
กรุงเทพมหานคร
42 ศูนยฯ บางนา-ตราด (บางนาทาวเวอร)
20 ศูนยฯ นิคมฯ เวลโกรว
ฉะเชิงเทรา
43 ศูนยฯ เมืองใหมบางพลี
21 ศูนยฯ แหลมฉบัง
ชลบุรี
44 ศูนยฯ สมุทรสาคร
22 ศูนยฯ นิคมฯ อมตะนคร
ชลบุรี
45 ศูนยฯ ถนนกาญจนวิถี
23 ศูนยฯ เชียงใหม
เชียงใหม
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ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
นครปฐม
นครปฐม
นครราชสีมา
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ลำพูน
สงขลา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สุราษฎรธานี
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