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 (Sales Sheet) ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑส์นิเชือ่บ้านแลกเงนิส าหรับผู้ประกอบการ (Self Employed) 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ สินเชือ่บ้านแลกเงนิส าหรับผู้ประกอบการ (Self Employed)   

ประเภทผลิตภัณฑ ์            ผลิตภัณฑส์นิเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term loan) 

วันทีแ่ก้ไขขอ้มูลล่าสุด         วันที ่ 1 พฤษภาคม 2563 

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือนีคื้ออะไร     เป็นบริการวงเงินกูสิ้นเช่ืออเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หรือเจา้ของ

กิจการร่วม โดยลูกคา้ตอ้งจ านองบา้น คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชยท่ี์เป็นท่ีอยูอ่าศยัมาเป็น

หลกัประกนัการให้สินเช่ือกบัธนาคาร 

สินเช่ือนีเ้หมาะกับใคร          เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการปิดช าระหน้ีสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สินเช่ือธุรกิจและไม่ไดมี้

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือส าหรับหมุนเวียนกิจการ ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้ง

อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการวิเคราะห์สินเช่ือท่ีธนาคารก าหนดไว ้

รายละเอียดผลิตภณัฑ์ • เป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อราย  
• ระยะเวลากู ้สูงสุด 20 ปี แต่เม่ือรวมกบัอายผุูกู้ต้อ้งไม่เกิน 65 ปี   (พิจารณาผูกู้ห้ลกัผูมี้

รายไดห้ลกั) 
ประเภทของหลักประกนั • หลกัประกนัเป็นบา้นเด่ียว,ทาวน์เฮาส์ ,คอนโดมิเนียม ,อาคารพาณิชยท่ี์ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

• อนุมติัไดสู้งสุด 80% ของราคาประเมินหลกัประกนั (ยกเวน้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้
เป็นสถานประกอบการร่วม) 

• ผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วมตอ้งมีกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนั 
คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายรุะหว่าง 20-65 ปี 

• รายได ้50,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 2 ปี 
• ตอ้งไม่เป็นหน้ีท่ีมีปัญหา หรืออยูร่ะหว่างปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

อัตราดอกเบีย้ • อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MRR+2.89%   

• กรณีท าประกนัชีวิตคุม้ครองสินเช่ือ (MRTA) ดว้ยทุนประกนัและระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 80% 
ของวงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียลดลงจากเดิมอีก 0.50% หรือคืออตัราดอกเบ้ีย MRR+2.39% 
กรณียกเลิก MRTA ภายหลงัจากท าสัญญา อตัราดอกเบ้ียจะถูกปรับขึ้นตามเง่ือนไขของ
ผลิตภณัฑแ์ละเบ้ียประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสัญญา 

• อตัราดอกเบ้ีย MRR ตามประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนั MRR = 8.80% ต่อปี) 

• การค านวณค่างวด ธนาคารจะบวกอตัราดอกเบ้ียขึ้นอีก 1.00% เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียตาม
สัญญาเป็นแบบลอยตวั อาจมีการปรับอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท าให้ยอดผอ่นช าระ หรือ
จ านวนงวดในการช าระคืนเพ่ิมมากขึ้นได ้

ผลิตภัณฑ์มีค่าบริการ

อะไรบ้าง 

ค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการขอสินเช่ือ    

• ค่าประเมินราคาหลกัประกนั คิดตามอตัราของผูใ้หบ้ริการภายนอกเรียกเก็บ ขั้นต ่า 3,210 
บาท (รวม VAT) 

ค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจดจ านอง       

• ค่าอากร (ติดสัญญา) 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
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• ค่าจดจ านองท่ีส านกังานท่ีดิน 1.00% ของวงเงินกู ้(สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) 
• ค่าธรรมเนียม Outsource ไปจดจ านอง ตามอตัราของผูใ้ห้บริการภายนอกเรียกเก็บ 

• ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การก าหนดเลือกบริษทัฯท่ีรับ
ประกนัภยัขึ้นอยูก่บัความสมคัรใจของลูกคา้) 

• ค่าเบ้ียประกนั MRTA (ถา้มี) เกบ็ตามอตัราของบริษทัประกนั (การสมคัร MRTA ขึ้นอยูท่ี่
ความสมคัรใจของลูกคา้ และไมมี่ผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ)  

ค่าใช้จ่ายหลังวันที่จดจ านอง       

• ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูก่้อนก าหนด วงเงินสินเช่ือเอนกประสงค ์ไม่มีค่าธรรมเนียม 
• อตัราดอกเบ้ียผิดนดัช าระ สูงสุดไม่เกิน18% ของยอดเงินตน้งวดท่ีผิดนดัช าระ

(เปล่ียนแปลงตามประกาศธนาคาร) 
วิธีการช าระ/ช่องทางการช าระ • ช าระเป็นจ านวนเงินเท่าๆกนั เป็นรายงวด แบบลดตน้ลดดอกตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น

สัญญา 
• ช่องทางช าระผา่นสาขา ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย / ช าระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หรือช่องทางอืน่ๆ (มีค่าบริการ) 
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ 

• ลูกคา้ไม่สามารถใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษี ดอกเบ้ียเงินกูยื้มของวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์
ได ้

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 

• กรณีผิดนดัช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัไม่เกิน 18.00% ของยอดเงินตน้งวดท่ี
ผิดนดัช าระ (อา้งองิตามประกาศของธนาคาร) 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ 

เกี่ยวข้อง  

ประกันอัคคีภัย / ท าไมต้องประกนัอัคคีภัย?  
• ประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์น ส่ิงปลูกสร้างท่ีธนาคารรับเป็นหลกัประกนั 
เงื่อนไขการค านวณเบี้ย 

• ขึ้นกบัสภาพท่ีตั้งทรัพยสิ์น ลกัษณะโครงสร้างอาคารและการใชง้านระยะเวลาเอา
ประกนัภยั และทุนประกนั 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA) / MRTA มีประโยชน์อย่างไร? 

• เป็นความคุม้ครองชีวิตของผูเ้อาประกนัเพ่ือจ่ายชดเชยภาระหน้ีคงเหลือของธนาคารแทนผู ้
กู ้และเบ้ียประกนัระยะเวลาเอาประกนั 10 ปีขึ้นไป สามารถน าใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษีได ้

เงื่อนไขการค านวณเบี้ย 
• ขึ้นอยูก่บัอาย ุเพศ ระยะเวลาเอาประกนั ทุนประกนัภยั และประเภทการคุม้ครอง 

เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารแสดงตน       

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
• ส าเนาทะเบียนบา้น 
• ส าเนาทะเบียนสมรสและใบส าคญัการหยา่  (ถา้มี) 
เอกสารยืนยันรายได้ผู้ประกอบธรุกิจส่วนตัว  

• ใบทะเบียนการคา้ หรือ ใบส าคญัการจดทะเบียนพาณิชย ์
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• เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงัไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงที่มาของรายได ้
• ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษียอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด (ถา้มี) 
• รูปถ่ายและแผนท่ีตั้งกิจการ 
 เอกสารหลักประกัน    

• เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ( ส าเนาโฉนด หนา้/หลงั ) 
• หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ส่ิงปลูกสร้าง 

ช่องทางการติดต่อธนาคาร ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ ผา่นช่องทางในการติดต่อ โทร. 02-
697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลติภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตกลง
ใชบ้ริการหรือ ซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงินดงักล่าวแลว้ ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใชบ้ริการผลิตภณัฑท์างการเงินและ
ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและค่าบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศต่อไป 

 
       ลงช่ือ _______________________________________ 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี  __________/_________________/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


