
   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Buyer Finance for Sponsor  
(บริกำรสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ ส ำหรบัผู้ซ้ือสินค้ำกบัคู่ค้ำรำยใหญ่)  
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1. ค ำนิยำม 
1.1 ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้ ให้มคีวำมหมำยตำมที่ไดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะได้ก ำหนดควำมหมำยหรอืให้ค ำนิยำมศพัท์ไว้เป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะได้แสดงให้ปรำกฏโดยชดัแจ้งว่ำมคีวำมหมำย 
เป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ 

1.2 “บญัชีรบัช ำระเงิน” หมำยควำมถงึ บญัชเีงนิฝำกของผูข้อใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำรซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรก ำหนดเพื่อกำรรบัช ำระเงนิ
ค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรจำกผูช้ ำระเงนิ ในกำรใชบ้รกิำรนี้ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร  และใหห้มำยควำมรวมถงึเลขทีข่องบญัชี
รบัช ำระเงนินัน้ ทีไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงในภำยหลงั ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำมดว้ย ทัง้นี้ โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืเอำเงื่อนไขค ำขอเปิดบญัชี
รบัช ำระเงนิ และเงื่อนไขกำรใชบ้ญัชรีบัช ำระเงนิ เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย 

1.3 “บริกำร SCB ePP” หมำยควำมถงึ บรกิำรรบัเรยีกเกบ็เงนิทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(SCB Electronic Presentment and Payment) 
1.4 “ผูช้ ำระเงิน” หมำยควำมถงึ ผูซ้ือ้ทีต่กลงช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร โดยท ำค ำสัง่ผ่ำนระบบบรกิำร 

SCB Business Net ใหธ้นำคำรท ำกำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของผูซ้ือ้ หรอืโดยขอเบกิเงนิกูจ้ำกธนำคำรในโครงกำร Buyer Finance และให้
ธนำคำรหกัเงนิจำกบญัชรีบัเงนิกูน้ัน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อโอนเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ 

 ทัง้นี้ ผูซ้ื้อ หมำยถึง ผู้ซื้อสนิค้ำ และ/หรอื ผูร้บับรกิำร ที่เป็นคู่ค้ำกบัผู้ขอใช้บรกิำร ซึ่งผู้ขอใช้บรกิำรได้มหีนังสอืแนะน ำผู้ซื้อ
สนิค้ำ และ/หรอื ผู้รบับรกิำรดงักล่ำวให้ไว้กบัธนำคำร โดยผู้ซื้อสนิค้ำ และ/หรือ ผู้รบับรกิำรรำยดงักล่ำวได้ตกลงเข้ำร่วมโครงกำร Buyer 
Finance และธนำคำรไดต้กลงใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำร Buyer Finance แลว้ 

1.5 “รำยกำร” หมำยควำมถึง รำยกำรส่ง (Upload) ใบเรยีกเกบ็เงนิค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บรกิำร (Invoice) และ/หรอื เอกสำรหรอื
ขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดท้ ำกำร Upload เขำ้สูร่ะบบบรกิำร SCB ePP เพื่อเรยีกเกบ็เงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร  

1.6 “โครงกำร Buyer Finance” หมำยควำมถงึ โครงกำรใหส้นิเชื่อวงเงนิกูร้ะยะสัน้แบบหมุนเวยีน โดยผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ของธนำคำร ส ำหรบัลกูคำ้สนิเชื่อของธนำคำร ซึง่เป็นผูซ้ือ้สนิคำ้ และ/หรอื ผูร้บับรกิำร กบัผูข้อใชบ้รกิำร  

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Buyer Finance for Sponsor (บรกิำรสนิเชื่อเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้ ส ำหรบัผูซ้ือ้สนิคำ้กบัคู่คำ้
รำยใหญ่)  เพื่อเป็นช่องทำงส ำหรบัผู้ขอใช้บรกิำรในกำรส่งรำยกำร ให้ผู้ช ำระเงนิโดยผู้ช ำระเงินที่ประสงค์จะขอเบิกเงนิกู้จำกธนำคำรใน
โครงกำร Buyer Finance สำมำรถใช้เอกสำร และ/หรอื ขอ้มูลตำมรำยกำรดงักล่ำวเพื่อประกอบกำรขอเบกิเงนิกู้จ ำกธนำคำรได้ ทัง้นี้ ตำม
รำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking 
และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำร SCB ePP (เพื่อรบัช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร) และบรกิำร SCB Business Net 
ของธนำคำรดว้ย และผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถรบัช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรรำยกำรหนึ่งรำยกำรใดได ้เฉพำะส ำหรบักรณีทีผู่ช้ ำระเงนิไดร้บั
อนุมตัใิหเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำร SCB ePP (เพื่อช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร) และบรกิำร SCB Business Net ของธนำคำรดว้ยแลว้เท่ำนัน้  

4. ในกำรใช้บรกิำรแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องเขำ้สู่ระบบบรกิำร SCB Business Net : บรกิำร SCB ePP (เพื่อรบัช ำระค่ำสนิค้ำ 
และ/หรอื บรกิำร) โดยใช้รหสัประจ ำตวัและส่งรำยกำรตำมวธิกีำรและเงื่อนไขกำรใช้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด   และผู้ช ำระเงนิแต่ละรำยที่
ประสงค์จะช ำระเงนิผ่ำนบรกิำร SCB ePP จะต้องเขำ้สู่ระบบบรกิำร SCB Business Net : บรกิำร SCB ePP (เพื่อช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื 
บรกิำร) โดยใชร้หสัประจ ำตวัและท ำกำรตรวจสอบรำยกำรเรยีกเกบ็เงนิ   รวมทัง้จดัท ำและส่งค ำสัง่ใหธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของ 
ผู้ช ำระเงินเพื่อโอนเข้ำบัญชีรบัช ำระเงิน ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขกำรใช้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด ตำมที่มีรำยกำรเรยีกเก็บเงนิผ่ำนระบบ  
บรกิำร SCB ePP จำกผูข้อใชบ้รกิำรต่อไป  

 อนึ่ง ผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำกำรที่ผู้ขอใช้บรกิำรท ำกำรส่งรำยกำรดงักล่ำวในวรรคแรกเป็นกำรจดัส่งรำยกำรเพื่อเรยีกเก็บเงิน
ระหว่ำงผูข้อใชบ้รกิำรกบัผูช้ ำระเงนิ ซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรและผูช้ ำระเงนิจะต้องท ำกำรตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมถูกต้องของขอ้มูลทีร่ะบุ ใน
รำยกำรดังกล่ำวเอง โดยให้ธนำคำรท ำกำรหักเงินจำกบัญชีตำมรำยละเอียดค ำสัง่ให้หักบัญชีของผู้ช ำระเงินในแต่ละครำว นอกจำกนี้  
ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัว่ำธนำคำรไม่มีหน้ำที่ต้องตรวจสอบว่ำรำยกำรและค ำสัง่ให้หักบัญชีดงักล่ำวมีข้อมูลถูกต้องหรอืไม่ และธนำคำร 
ไม่ต้องรบัผดิชอบในควำมผดิพลำด และ/หรอื ควำมเสยีหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจำกกำรที่ธนำคำรได้ด ำเนินกำรไปตำมขอ้มูล และ /หรือ  
ค ำสัง่ใหห้กับญัช ีตำมควำมในขอ้น้ีไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Buyer Finance for Sponsor  
(บริกำรสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ ส ำหรบัผู้ซ้ือสินค้ำกบัคู่ค้ำรำยใหญ่)  
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5. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใชบ้รกิำรและค่ำใชจ้่ำยใดๆ เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดน้ี เป็นรำยเดอืน โดยให้
ธนำคำรรวบรวมจ ำนวนเงนิดงักล่ำวทุกสิน้เดอืนตำมเดอืนปฏทินิ และหกัจำกบญัชเีงนิฝำกของผูข้อใชบ้รกิำรทุกวนัที ่1 ของเดอืนถดัไป ตำม
อัตรำและเงื่อนไขที่ระบุในค ำขอใช้บริกำร ในกรณีวันที่ครบก ำหนดหักบัญชีดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรให้ถือเอำวันท ำกำรถัด ไป 
เป็นวนัทีค่รบก ำหนดใหห้กับญัช ี 

 อนึ่ง ธนำคำรจะจัดท ำสรุปรำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ดังกล่ำวในวรรคก่อน และน ำไปลงไว้ 
ในระบบ SCB ePP และผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำเป็นหน้ำที่ของผู้ขอใช้บรกิำรที่จะต้องเข้ำดู หรอื Download File เอง ทัง้นี้  ตำมขัน้ตอน 
และวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด 

6. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้ผู้ช ำระเงินเป็นผู้ร ับภำระในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยใดๆ เกี่ยวกับ 
กำรใช้บรกิำรนี้ ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรแจ้งภำระรวมทัง้รำยละเอยีด ขัน้ตอน และวิธกีำรในกำรช ำระเงนิดงักล่ำวให ้
ผูช้ ำระเงนิทรำบเอง 

7. ผูข้อใชบ้รกิำรไม่มสีทิธบิอกเลกิสญัญำกำรใชบ้รกิำรนี้ก่อนวนัทีบ่นัทกึขอ้ตกลง (โครงกำร Buyer Finance) ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรท ำไวก้บั
ธนำคำรสิน้สดุลง 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


