
สินเช�อหลากหลาย เสริมศักยภาพทางการเงิน

รัดเข็มขัด ใหธุรกิจดวยแนวคิด พลังงานทดแทน

เจาของธุรกิจจายเงินเดือน ฟรีคาธรรมเนียม ลดคาใชจายใหธุรกิจ

หมดกังวล ไมตองเสี่ยงกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ผาน SME Forward Contract

*ของจํานวนเงินเอาประกันภัย **โรครายแรง หมายถึง โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตก

หรืออุดตัน และโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (ตามคํานิยามโรครายแรงในกรมธรรม)

***ขึ้นอยูกับแผนความคุมครองที่เลือก และเง�อนไขเปนไปตามที่กรมธรรมกําหนด

รับประกันโดย

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

คุมครองเจาของธุรกิจดวย 

ประกัน 16/6 Plus (แบบมีความคุมครองโรครายแรง) (BE81)

ปวยหนัก ปวยเบา เหมาจาย ทุกการรักษาดวย 

ประกัน OPD คุมครบ จบหายหวง (BT23)

ยิ้มรับกับเงินคืนทุกป รับเงินคืนตั้งแตครบปกรมธรรมที่ 1–15 

ปละ 6%* รวม 15 ครั้ง

อุนใจไดเงินกอน ครบสัญญารับเงินคืน 600%*

เบี้ยประกัน ไมสูญเปลา กรณีไมเจ็บปวยดวยโรครายแรง** 

รับเบี้ยประกัน สวนโรครายแรงคืนทั้งหมดเม�อครบสัญญา

หมดกังวล หยุดชําระเบี้ยประกัน กรณีตรวจเจอโรครายแรง** 

1 ใน 3 โรค ในปที่ 1-5 

รับเงินกอน กรณีตรวจเจอโรครายแรง** 1 ใน 3 โรค ในปที่ 6-16 

 

OPD เหมาจายทั้งป ไมมีลิมิตตอครั้ง

พรอมดูแลตัวเอง ดวยบริการตรวจสุขภาพประจําป ฉีดวัคซีน 

ตรวจสายตา ทําฟน ตั้งครรภ คลอดบุตร***

 

IPD เหมาจายไมจุกจิก คาหองสูง

ปวย 3 โรครายแรง** เพิ่มผลประโยชนคาหองเปน 2 เทา 

หากตองนอนรักษาตัว

ชวย SME ลดตนทุนดวย มณี FREE SOLUTION

ปรับกลยุทธ ลดตนทุนธุรกิจ เพิ่มนวัตกรรม



ตัวชวยดีๆ เฉพาะสำหรับลูกคา SCB

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกคา SCB SME
Standard Package 
(3 Accounts) (มูลคา 30,000 บาท) 
กับ SYSTEM STONE

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป 
Business Plus HRM 
ครอบคลุมระบบเงินเดือน 
บริหารงานบุคคล 
และประมวลผลเวลาการทำงาน
พิเศษ ราคาเริ่มตน 7,500 บาท
โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป 
Business Plus HRM รุน Small SME 
จำกัดพนักงานไมเกิน 50 คน

เงื�อนไขสินเชื�อ Single Account Plus • คุณสมบัติและอัตราดอกเบ้ีย เปนไปตามหลักเกณฑและการพิจารณาของธนาคาร  • สําหรับลูกคาท่ีธนาคารอนุมัติสินเชื�อ ภายในวันท่ี 31 ธ.ค. 64 น้ีเทาน้ัน • เงื�อนไขเปนไปตามท่ีธนาคาร
กําหนด • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี SCB Business Call Center โทร. 0 2722 2222 เงื�อนไขสินเชื�อหมุนเวียนเพื�อการชําระตรงแก Supplier  • คุณสมบัติและอัตราดอกเบ้ีย เปนไปตามหลักเกณฑและการพิจารณาของ
ธนาคาร • สําหรับลูกคาท่ีธนาคารอนุมัติสินเชื�อ ภายในวันท่ี 31 ธ.ค. 64 น้ีเทาน้ัน • เงื�อนไขเปนไปตามท่ีธนาคารกําหนด • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี SCB Business Call Center โทร. 0 2722 2222 เง่ือนไข นวัตกรรม
ดีไมมีดอกเบ้ีย กับ NIA เง่ือนไขโครงการ : • ผูประกอบการท่ีอยูในระหวางการทดลองใชเครื�องมือ อุปกรณ ทดสอบกระบวนการผลิต เพื�อใหเหมาะสมตอสภาพการทํางานจริง ในระดับเต็มรูปแบบ • ผูประกอบการท่ี
ตองการขยายผลจากโครงการตนแบบ พัฒนาตอยอดจากผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ หรือสิทธิบัตร เพื�อเร่ิมนําไปสูกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม • NIA ใหวงเงินสนับสนุนดอกเบ้ียเงินกู สูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาท 
โดย NIA เปนผูชําระดอกเบ้ียเงินกูใหกับธนาคารแทนผูกู ระยะเวลาไมเกิน 3 ป • ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 65 • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. 065-528-5108 เง�อนไข สินเช�อดอกเบ้ียต่ํากับ สวทช.

• เปนการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการผลิต, สรางเครื�องจักรตนแบบ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทค • เปนการจัดต้ังศูนย หรือปรับปรุงหองทดลองปฏิบัติการ • ไมเคยไดรับทุนจากสถาบันอื�นในโครงการ
เดียวกัน • สวทช. สนับสนุนสูงสุด 75% ของมูลคาโครงการ วงเงินสูงสุดไมเกิน 30,000,000 บาท ท่ีเหลือ บริษัทฯลงทุนเองหรือขอสินเชื�อจากธนาคาร • ตองเขียนขอเสนอโครงการ เพื�อผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 
โดยผูเช่ียวชาญจาก สวทช.ใหคําปรึกษา กอนจึงนํามายื�นขออนุมัติสินเชื�อจากธนาคาร • ระยะเวลาดําเนินการ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค.  67 • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. 065-528-5108 เงื�อนไข SME Forward 
Contract • สําหรับผูประกอบการ SME ท่ีทําการคาตางประเทศ และมียอดขายตอป ต้ังแต 10-500 ลานบาท • ดําเนินธุรกิจและมีรายได กิจการมาไมนอยกวา 4 ป หรือดําเนินธุรกิจมาไมนอยกวา 5 ป โดยมีประสบการณนําเขา 
- สงออก ไมนอยกวา 1 ป • การพิจารณาอนุมัติเปนไปตามเงื�อนไขธนาคารกําหนด • ธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื�อนไข ขอกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน หรือรายการสงเสริมการขายน้ีเมื�อใดก็ได โดย
จะแจงใหทราบลวงหนา 15 วันทําการ เวนแตจะมีความจําเปนท่ีไมอาจจะแจงลวงหนาได กรณีมีขอพิพาท ใหถือคําตัดสินของธนาคารเปนท่ีสุด • สิทธิพิเศษถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 64 เทาน้ัน • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี SCB 
Business Call Center โทร. 0 2722 2222 เงื�อนไข มณี FREE SOLUTION  : • เงื�อนไขเปนไปตามท่ีธนาคารกําหนด • สิทธิพิเศษถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 64 เทาน้ัน • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี SCB Business Call Center โทร
. 0 2722 2222 เงื�อนไข SCB Employee Solution : • สิทธิพิเศษสําหรับลูกคาท่ีรับเงนิเดือนผาน SCB เทาน้ัน  • ศึกษาเงื�อนไขโดยละเอียดไดจากสื�อประชาสัมพันธอื�น ๆ ของธนาคาร  • สําหรับพนักงานท่ีเปล่ียนมารับเงินเดือน
ผาน SCB ตองมีใบนําสงจาก HR ไปแสดงท่ีสาขาเทาน้ัน  • เงื�อนไขเปนไปตามท่ีธนาคารกําหนด • สิทธิพิเศษต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 เทาน้ัน  • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี SCB Business Call Center โทร. 0 2722 2222 
เงื�อนไข SCB OD Payroll  : • สิทธิพิเศษต้ังแตวันท่ี 1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 64 เทาน้ัน  • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี SCB Business Call Center โทร. 0 2722 2222  เงื�อนไข คุมครองเจาของธุรกิจดวยประกัน 16/6 Plus 
(แบบมีความคุมครองโรครายแรง) (BE81) และ ประกัน OPD คุมครบ จบหายหวง (BT23) • เบ้ียประกันชีวิตสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีไดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร • ขอมูลในเอกสารน้ีเปนเพียงขอมูลการนําเสนอขาย
เทาน้ัน  มิใชสวนหน่ึงสวนใดของสัญญาประกันภัย โดยเงื�อนไข ผลประโยชนและความคุมครองเปนไปตามกรมธรรม • ประกันชีวิตไมใชเงินฝาก ควรชําระเบ้ียประกันและถือครอบครองกรมธรรมจนครบกําหนดสัญญา  • การแถลง
สุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามสัญญา ท้ังน้ี การพิจารณารับประกันภัย ข้ึนอยูกับเงื�อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน)• ธนาคารเปนเพียงนายหนาผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลเขาทําสัญญาประกันภัยเทาน้ัน • ผูซ้ือควรทําความเขาใจรายละเอียดความคุมครอง และเงื�อนไขกอนการตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง • กรณี
สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับความคุมครอง และการเรียกรองสินไหมทดแทน กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ fwd.co.th เงื�อนไข PAC 1. เมื�อลูกคาสมัครผลิตภัณฑ
ของ SCB SME ครบ 1 รายการ อาทิ QR Payment,SCB Easy App, QR Card Scheme (บัตรเครดิต), EDC, SCB Business Anywhere หรือสินเชื�อเพื�อธุรกิจ 2. ลูกคานํา Promotion Code ท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีธนาคาร
ไปรับสิทธ์ิไดท่ีhttps://lin.ee/xruaKlo 3. หมดเขตการใชสิทธ์ิวันน้ี - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกวาสิทธ์ิดังกลาวจะหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื�อนไข  5. สิทธ์ิน้ีไมสามารถเปล่ียนเปนเงนิสด หรือใช
รวมกับสวนลดอื�นๆ ได 7. สิทธ์ิน้ีไมสามารถมอบหรือโอนสิทธ์ิน้ีใหผูอื�นได 8. สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีhttps://lin.ee/xruaKlo วันจันทร - ศุกร เวลา 8.00 - 17.00 น. เงื�อนไข SYSTEMSTONE 1. เมื�อลูกคาสมัครผลิตภัณฑของ 
SCB SME ครบ 1 รายการ อาทิ QR Payment, SCB Easy App, QR Card Scheme (บัตรเครดิต), EDC, SCB Business Anywhere หรือสินเชื�อเพื�อธุรกิจ 2. ลูกคานํา Promotion Code ท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีธนาคารไปรับสิทธ์ิ
ท่ี SYSTEMSTONE 3. หมดเขตการใชสิทธ์ิวันน้ี - 31 ธ.ค. 64 หรือจนกวาสิทธ์ิดังกลาวจะหมด 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื�อนไข 5. สิทธ์ิน้ีไมสามารถเปล่ียนเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดอื�นๆ ได 6. 
สิทธ์ิน้ีไมสามารถมอบหรือโอนสิทธ์ิน้ีใหผูอื�นได 7. สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี Call Center 094-6625225 วันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 17.30 น. เงื�อนไข Giztix • เงื�อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทฯกําหนด  • สิทธิพิเศษ ต้ังแต วันน้ี - 
31 ธ.ค. 64 • สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร 02-101-6841 หรือทาง Facebook ท่ี https://www.facebook.com/daywork.th/ หรือทาง Line: @daywork หรือทาง Email info@daywork.co วันจันทร - ศุกร เวลา 
9.30 - 18.30 น. เงื�อนไขการใชบริการท่ี Business Plus 1.ลูกคานํารหัสโปรโมช่ัน หรือ Promo Code ไปรับสิทธ์ิท่ี Business Plus 2.สอบถามรายละเอียดบริการและการใชสิทธ์ิ โทร: 092-345-3681, 085-234-5980 หรือ อีเมล: 
allsales@businessplus.co.th 3.ราคาสินคาหรือบริการ ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื�อนไข 5.สิทธ์ิน้ีไมสามารถเปล่ียนเปนเงินสด หรือใชรวมกับสวนลดอื�นๆ ได 
6.สิทธ์ิน้ีไมสามารถมอบหรือโอนสิทธ์ิน้ีให ผูอื�นได 7. รับสิทธ์ิ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64


