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(Sales Sheet) ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์สนิเชื่อบ้านแลกเงนิ (รวมหนี)้ Home for Cash   

ชื่อผลิตภณัฑ์ สินเชื่อบ้านแลกเงนิ (รวมหนี)้  Home for Cash   

ประเภทผลิตภณัฑ์             ผลิตภณัฑ์สนิเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term loan) 

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด         วันที่  1 พฤษภาคม 2563 

ผลติภัณฑ์สินเช่ือนีค้อือะไร     เป็นบริการวงเงินกูสิ้นเช่ืออเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปท่ีเป็นพนกังานประจ า, ผูป้ระกอบ

อาชีพอิสระ โดยลูกคา้ตอ้งจ านองบา้น, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย ์ท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัมาเป็น

หลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือกบัธนาคาร (ท่ีดินเปล่าธนาคาร ไม่รับเป็นหลกัประกนั) 

สินเช่ือนีเ้หมาะกบัใคร          เหมาะกบัลูกคา้ ผูท่ี้ตอ้งการปิดช าระหน้ีสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สินเช่ือธุรกิจ และเป็นภาระหน้ี

ของผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วมเท่านั้น สินเช่ือน้ีจะช่วยแบ่งเบาท าใหภ้าระการผอ่นช าระต่อเดือนของลูกคา้

ลดลง (ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการวเิคราะห์

สินเช่ือท่ีธนาคารก าหนดไว ้) 

รายละเอยีดผลติภณัฑ์  เป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อราย 

 ระยะเวลากู ้สูงสุด 20 ปี แต่เม่ือรวมกบัอายผุูกู้ต้อ้งไม่เกิน 65 ปี  (พิจารณาผูกู้ห้ลกัผูมี้
รายไดห้ลกั) 

ประเภทของหลกัประกนั  หลกัประกนัเป็นบา้นเด่ียว ,อาคารพาณิชย ์,ทาวน์เฮาส์ ท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั และผูกู้ห้รือผูกู้ ้
ร่วมตอ้งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

 อนุมติัไดสู้งสุด 90% ของราคาประเมินหลกัประกนั กรณีท่ีผูกู้/้ผูกู้ร่้วมมีช่ือในทะเบียน
บา้นท่ีเป็นหลกัประกนัตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป กรณีไม่ถึง 12 เดือนอนุมติัไดสู้งสุด 85% 
ของราคาประเมิน หลกัประกนั 

 หลกัประกนัเป็น คอนโดมิเนียม อนุมติัไดสู้งสุด 85% ของราคาประเมินหลกัประกนั 

คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ  บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย อายรุะหวา่ง 20-65 ปี 

 รายได ้15,000 บาทข้ึนไป อายงุานไม่ต ่ากวา่ 2 ปี (ต่อเน่ือง) 

 ตอ้งไม่เป็นหน้ีท่ีมีปัญหา หรืออยูร่ะหวา่งปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบ้ียเร่ิมตน้เท่ากบั MRR-3.10% และอตัราดอกเบ้ียสูงสุดเท่ากบั MRR-0.10% 

(ไม่ท า MRTA ) อตัราดอกเบ้ียจะข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของลูกคา้ซ่ึงธนาคารจะยนืยนัให้
ทราบ ณ วนัท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ 

 กรณีท าประกนัชีวติคุม้ครองสินเช่ือ (MRTA) ลูกคา้จะไดรั้บส่วนลดอตัราดอกเบ้ียจาก
ปกติ 0.50% เม่ือท าทุนประกนั และระยะเวลาคุม้ครองตั้งแต่ 80% ข้ึนไป เช่นอตัรา
ดอกเบ้ียเร่ิมตน้ท่ี 5.70% ถา้ท า MRTA อตัราดอกเบ้ียจะเหลือ 5.20% กรณียกเลิก MRTA 
ภายหลงัจากท าสญัญา อตัราดอกเบ้ียจะถูกปรับข้ึนตามเง่ือนไขของผลิตภณัฑแ์ละเบ้ีย
ประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสญัญา 

 อตัราดอกเบ้ีย MRR ตามประกาศของธนาคาร ( ปัจจุบนั MRR = 8.80% ต่อปี ) 
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 การค านวณค่างวด ธนาคารจะบวกอตัราดอกเบ้ียข้ึน อีก 1.00% เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย
ตามสญัญาเป็นแบบลอยตวัอาจมีการปรับอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท าใหย้อดผอ่นช าระ หรือ
จ านวนงวดในการช าระคืนเพ่ิมมากข้ึนได ้

ผลติภัณฑ์มค่ีาบริการ

อะไรบ้าง 

ค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการขอสินเช่ือ 

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

ค่าใช้จ่าย ณ วนัทีจ่ดจ านอง 

 ค่าอากร (ติดสญัญา) 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 

 ค่าจดจ านองท่ีส านกังานท่ีดิน 1.00% ของวงเงินกู ้(สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) 

 ค่าธรรมเนียม Outsource ไปจดจ านอง ตามอตัราของผูใ้หบ้ริการภายนอกเรียกเก็บ 

 ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การก าหนดเลือกบริษทัฯ ท่ีรับ
ประกนัภยัข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของลูกคา้) 

 ค่าเบ้ียประกนั MRTA (ถา้มี) เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การสมคัร MRTA ข้ึนอยูท่ี่
ความสมคัรใจของลูกคา้ และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ) 

ค่าใช้จ่ายหลงัวนัทีจ่ดจ านอง 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูก่้อนก าหนด วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 อตัราดอกเบ้ียผิดนดัช าระสูงสุดไม่เกิน 18% ของยอดเงินตน้งวดท่ีผิดนดัช าระ 

(เปล่ียนแปลงตามประกาศธนาคาร) 
วธีิการช าระ/ช่องทางการช าระ  ช าระเป็นจ านวนเงินเท่าๆกนั เป็นรายงวด แบบลดตน้ลดดอกตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

ในสญัญา 
 ช่องทางช าระผา่นสาขา ของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย / ช าระผา่นเคาน์เตอร์

เซอร์วสิหรือช่องทางอ่ืนๆ (มีค่าบริการ) 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบั

ผลติภัณฑ์ 

 ลูกคา้ไม่สามารถใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษี ดอกเบ้ียเงินกูย้มืของวงเงินสินเช่ือ
อเนกประสงคไ์ด ้

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 

 กรณีผิดนดัช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัไม่เกิน 18.00% ของยอดเงินตน้งวด
ท่ีผิดนดัช าระ (อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร) 

ผลติภัณฑ์ประกนัภัยที ่

เกีย่วข้อง  

ประกนัอัคคภีัย / ท าไมต้องประกนัอัคคภีัย? 
 ประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์น ส่ิงปลูกสร้างท่ีธนาคารรับเป็นหลกัประกนั 
 เง่ือนไขการค านวณเบ้ีย:ข้ึนกบัสภาพท่ีตั้งทรัพยสิ์น ลกัษณะโครงสร้างอาคารและการใช้

งานระยะเวลาเอาประกนัภยั และทุนประกนั 
ประกนัชีวติคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA) / MRTA มีประโยชน์อย่างไร? 
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 เป็นความคุม้ครองชีวติของผูเ้อาประกนัเพ่ือจ่ายชดเชยภาระหน้ีคงเหลือของธนาคารแทน
ผูกู้ ้และเบ้ียประกนั ระยะเวลาเอาประกนั 10 ปีข้ึนไป สามารถน าใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่น
ภาษีได ้

 เง่ือนไขการค านวณเบ้ีย:ข้ึนอยูก่บัอาย ุเพศ ระยะเวลาเอาประกนั ทุนประกนัภยั และ
ประเภทการคุม้ครอง 

เอกสารประกอบการสมคัร เอกสารแสดงตน                    

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาทะเบียนสมรสและใบส าคญัการหยา่  (ถา้มี) 
เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้ทีม่ีรายได้ประจ า   

 สลิปเงินเดือน (ล่าสุด) ไม่เกิน 2 เดือน หรือ หนงัสือรับรองเงินเดือน 

 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 

เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้มีอาชีพอสิระ        

 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงท่ีมาของรายได ้

 ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (เช่น แพทย,์วศิวกร,ทนายความ,สถาปนิก ฯลฯ) 

เอกสารหลกัประกนั        

 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ( ส าเนาโนนด หนา้/หลงั ) 
 หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ส่ิงปลูกสร้าง 
 

ช่องทางการตดิต่อธนาคาร ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ ผา่นช่องทางในการติดต่อ โทร. 02-
697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

 

  หมายเหตุ :  ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใช้บริการหรือซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตก
ลงใช้บริการหรือ ซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงินดงักล่าวแลว้ ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใช้บริการผลิตภณัฑท์างการเงิน
และประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและค่าบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศต่อไป 

 

 
       ลงช่ือ _______________________________________ 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี  __________/_________________/___________ 

 

  


