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ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเช่ือนาโน เอสเอส (ช่ือเดิม Nano Un-Tap) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือนีค้ืออะไร เป็นสินเช่ือหมนุเวียน หรือ Revolving Loan คือ สินเช่ือระยะสัน้ ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการหมนุเวียนทางธุรกิจ ยอดที่

จา่ยช าระเข้ามาจะกลบัมาเป็นวงเงินที่ลกูค้ากลบัมาใช้ได้อีก  
สินเช่ือนีเ้หมาะกับใคร ลกูค้าที่เป็นบคุคลธรรมดาที่เร่ิมประกอบธุรกิจ พอ่ค้าแมค้่าในตลาดนดั ตลาดเช้าหรือเย็น ผู้ประกอบธุรกิจที่ขนาด

ธุรกิจยงัมีขนาดเล็ก และต้องการเงินทนุเพ่ิมเติมอาจจะมีหลกัฐานทางการเงินไมเ่พียงพอ แตเ่ป็นผู้ที่มีความสามารถ
เพียงพอส าหรับการช าระหนีไ้ด้ 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ - บคุคลธรรมดา สญัชาติไทยเทา่นัน้                                  - มีอายไุมต่ ่ากวา่ 25 ปี  
- อายผุู้กู้ รวมกบัระยะเวลาการผ่อนช าระต้องไมเ่กิน 62 ปี   - วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพเทา่นัน้ 
- ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไมต่ ่ากวา่ 1 ปี (อายกิุจการและระยะเวลาการประกอบธุรกิจปัจจบุนั) 

เอกสารประกอบการสมัคร - ส าเนาบตัรประชาชนของผู้สมคัร                           - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัร  
- ภาพถ่ายของกิจการ เจ้าของ                                 - หนงัสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบโูร 
- ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกลุ (ถ้ามี)                               - หนงัสือรับรองการจดทะเบียบพาณิชย์ (ถ้ามี) 

วิธีการช าระ/ช่องทางการช าระ - ช าระเป็นจ านวนเงินเทา่กนัๆเป็นรายงวด แบบลดต้นลดดอก 
- ชอ่งทางการช าระผ่านสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย / ช าระผ่านเจ้าหน้าที่สินเช่ือนาโน/ไมโครเครดิต / 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือชอ่งทางอ่ืนๆ (มีคา่บริการ) 

หวัข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
1.1  ช่วงเวลาก่อนซือ้ผลิตภัณฑ์ 
ก.ประเภทสินเช่ือ • สินเช่ือหมนุเวียนระยะสัน้ (Revolving Loan) 
ข.อตัราดอกเบีย้ • 33% ตอ่ปี                                         • การค านวณดอกเบีย้ : รายวนั 

• จ านวนวนัตอ่ปีทีใ่ช้ในการค านวณอตัราดอกเบีย้ : 365 วนั 

ค.วงเงินสงูสดุที่สามารถให้กู้ยืมได้ 70,000 บาท 
ง.อายขุองสญัญา (ระยะเวลาสิน้สดุของ
สญัญา) 

• ส าหรับสินเช่ือหมนุเวียน (Revolving Loan) ไมมี่ระยะเวลาครบก าหนดแต ่มีการทบทวนวงเงินตอ่อายทุกุปี กรณี
วงเงินไมไ่ด้รับการตอ่อายจุะไมส่ามารถเบิกใช้วงเงินได้ 

จ.หลกัประกนั ไมมี่ 
ฉ.ค า้ประกนั ค า้ประกนัโดย บสย. 
ช.คา่บริการและเบีย้ปรับ ไมเ่รียกเก็บ 
ซ.การเปิดเผยข้อมลู  
 โดยตวัแทน 

ผลิตภณัฑ์ที่ธนาคารเป็นนายหน้าน าเสนอขาย พนกังานของธนาคารจะแจ้งให้ลกูค้าทราบก่อนทกุครัง้วา่ ตนเองเป็น
นายหน้าขายของผู้ออกผลิตภณัฑ์ เชน่ เป็นนายหน้าขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวติของบริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จ ากดั 
(มหาชน) และลกูค้าควรศกึษาและท าความเข้าใจในผลติภณัฑ์จากสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์(ใบปลิว) หรือพนกังาน
ที่เป็นนายหน้าน าเสนอขายผลติภณัฑ์นัน้ๆ 

ฌ.ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 
 

ขึน้อยูท่ี่ความสมคัรใจของลกูค้า ไมมี่ผลตอ่การอนมุตัิสินเช่ือ 
: ประกนัภยัโรคร้ายแรงและอบุตัิเหต ุ            : ประกนัชดเชยรายได้            : ประกนัอคัคีภยัและน า้ทว่ม                                  
คา่เบีย้ประกนัภยัตามที่ระบใุนกรมธรรม์ของบริษัทประกนัภยั 

1.2  ช่วงเวลาขณะซือ้ผลิตภัณฑ์ 
ก.จ านวนเงินและเง่ือนไขในการกู้ยืม • จ านวนเงินกู้ยืม ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของธนาคารบนปัจจยัตา่งๆ ประกอบกนั ดงันี ้

(1) ความสามารถในการช าระหนี ้     (2)   ปัจจยัอ่ืนๆ (แล้วแตก่รณี) 

• รายละเอียดและเง่ือนไขที่ส าคญั  เชน่ จ านวนเงินกู้ยืม จ านวนเงินที่ต้องช าระคืน ตารางผ่อนช าระ เป็นต้น ลกูค้าจะ
ได้รับทราบข้อเท็จจริงทางจดหมายหลงัจากธนาคารได้อนมุตัิและเบิกจา่ยวงเงินแล้ว 

ข้อก ำหนดขั้นต ำ่ในกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทผลติภณัฑ์สินเช่ือรำยย่อย 

เพ่ือกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบั สินเช่ือนำโน เอสเอส  
ธนำคำรไทยเครดติ เพ่ือรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 



    

Page 2 of 2 

 

ข้อก ำหนดขั้นต ำ่ในกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทผลติภณัฑ์สินเช่ือรำยย่อย 

เพ่ือกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบั สินเช่ือนำโน เอสเอส 

ธนำคำรไทยเครดติ เพ่ือรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 

หวัข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ข.ตารางเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืม • หากลกูค้ามีข้อสงสยัสามารถสอบถามเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืมได้จากศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ ผ่านชอ่งทางในการติดตอ่ 

โทร 0 2697 – 5454 หรือ www.tcrbank.com 
ค.อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้ • ไมเ่รียกเก็บ  
ง.ระยะเวลาขัน้ต า่ของสญัญาและการ
ช าระเงินกู้ยืมทัง้จ านวนก่อนครบก าหนด 

• ระยะเวลาขัน้ต ่าของสญัญา ลกูค้าจะได้รับทราบข้อเท็จจริง ณ วนัท าสญัญาสินเช่ือ 
 

จ.การเบิกเงินกู้  • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบญัชีที่ลกูค้าแจ้งไว้หรือ E-wallet ของลกูค้า หลงัจากวงเงินอนมุตัิ 
ฉ.การช าระเงินคา่งวดลว่งหน้าและการ
ช าระเงินเกินกวา่คา่งวดที่ก าหนด 

• ส าหรับการช าระเงินคา่งวดลว่งหน้า  หรือเกินกวา่คา่งวดที่ก าหนด ธนาคารจะน าเงินจ านวนนีไ้ปลดยอดเงินต้นของ
ลกูค้า ดงันัน้แล้วลกูค้ายงัคงมีภาระที่จะต้องช าระคา่งวดของงวดถดัไปเม่ือถึงวนัครบก าหนดช าระ อยา่งไรก็ตามการช าระ
เงินคา่งวดลว่งหน้า หรือเกินกวา่คา่งวดที่ก าหนดนัน้จะสง่ผลให้ยอดเงินต้นคงเหลือของลกูค้าลดลงเร็วกวา่ปกติและ
ธนาคารไมไ่ด้มีการคิดคา่ปรับกรณีปิดบญัชีก่อนก าหนด  

ช.สิทธิในการหกักลบลบหนี ้ • ธนาคารอาจมีสิทธิในการหกักลบลบหนี ้เป็นบางกรณี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความยินยอมของลกูค้า ซึง่จะได้ท าข้อตกลงไว้
ตัง้แตว่นัท าสญัญา 

ซ.สิทธิในการใช้บริการจาก
บคุคลภายนอกในการเก็บหนีแ้ละการ
ขายหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ 

• ธนาคารมีสิทธิก าหนดให้มีการใช้บริการจากบคุคลภายนอก(Outsource) ในสว่นของการเก็บหนีจ้ากลกูค้า ซึง่เป็นกล
ยทุธ์หนึ่งในการด าเนินธุรกิจและการเรียกหนีค้ืนจากลกูค้าได้  รวมถึงการขายหนีใ้ห้กบันิตบิคุคลอ่ืน บริหารจดัการตอ่ไปได้   

s.การถึงแก่กรรมของผู้กู้  • กรณีลกูค้าถึงแก่กรรม ธนาคารมีสิทธิที่จะเรียกเก็บหนีจ้ากกองมรดกของผู้ถึงแก่กรรม และ/หรือ บริษัทประกนัชีวติที่
ลกูค้าได้ท าประกนัคุ้มครองสินเช่ือไว้ และ/หรือ ผู้ค า้ประกนัได้ 

ญ.การผิดนดัช าระหนี ้ • กรณีลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้ทางธนาคารอาจมีการด าเนินการด้านกฎหมายกบัลกูค้าได้ ทัง้นีข้ึน้กบัดลุยพินิจของธนาคาร 
ฎ.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการ
ติดตอ่ลกูค้า 

• กรณีลกูค้าเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่นการตดิตอ่ที่ได้ให้ไว้กบัธนาคาร ลกูค้าจะต้องแจ้งที่อยูใ่หมใ่ห้ธนาคารทราบภายใน 7 วนั 
เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าเอง ที่จะได้รับข้อมลูข่าวสารตา่งๆ จากธนาคาร เชน่ การจดัสง่ ใบแจ้งหนี ้ ใบเสร็จรับเงิน หนงัสือ
ทวงถามกรณีผิดนดัช าระหนี ้ เป็นต้น เพราะหากลกูค้าไมแ่จ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู ่และธนาคารได้แจ้งข้อมลูข่าวสารที่
ส าคญัไปยงัที่อยูเ่ดิม แล้วลกูค้าไมต่ิดตอ่กลบัภายในระยะเวลาที่ก าหนดอาจสง่ผลให้ลกูค้าผิดสญัญาในข้อหนึ่งข้อใดได้  
ซึง่อาจท าให้ธนาคารด าเนินการด้านกฎหมายกบัลกูค้าได้ 

 

1.3  ช่วงเวลาระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ 
ก.ใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของยอดหนี ้
คงค้าง 

• ธนาคารด าเนินการจดัสง่ใบแจ้งหนี ้ใบเสร็จรับเงิน ให้ลกูค้าตามขัน้ตอนปกติของการปฏิบตัิงาน กรณีทีล่กูค้ามีความ
ต้องการใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของยอดหนีค้งค้าง สามารถร้องขอผ่านเจ้าหน้าที่สาขาทีล่กูค้าขอสินเช่ือ 

ข.การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ • อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้กับข้อตกลงที่ได้กระท าไว้ตามสญัญา  
ค.การเปลี่ยนแปลงคา่บริการและ 
เบีย้ปรับ 

• ตามประกาศของธนาคาร หรือ ตามข้อตกลงในสญัญา 

ง.การจดัการกบัเร่ืองร้องเรียน • มีเร่ืองร้องเรียน ธนาคารจะจดัการให้ตรวจสอบและชีแ้จงให้ลกูค้าทราบโดยเร็ว 
จ.การด าเนินการกบัลกูหนีค้้างช าระ • กรณีที่ลกูค้ามีหนีค้้างช าระ ธนาคารจะมีกระบวนการเรียกเก็บหนีต้ามกลยทุธ์และนโยบายการบริหารจดัการหนี ้ โดยจะ

มีพนกังานที่ดแูลบญัชลีกูหนีใ้นแตล่ะชว่งเวลา  ลกูค้าสามารถตดิตอ่ขอข้อมลูเก่ียวกบัภาระหนี ้หรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่เป็น
หนงัสือแจ้งได้ 
• ลกูค้าสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูจากศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์  ผ่านชอ่งทางในการติดตอ่ โทร. 0 2697-5454 หรือ 
www.tcrbank.com 
• ลกูค้าสามารถติดตอ่ใช้บริการของศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน ของธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ที่ โทร.1213  
โทรสาร. 0 2283 6151 หรืออีเมล์  fcc@bot.or.th 

http://www.tcrbank.com/

