ข้ อกำหนดขั้นตำ่ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ สินเชื่ อรำยย่ อย
เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ สินเชื่ อนำโน เอสเอส
ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่ อย จำกัด (มหำชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วันที่แก้ ไขข้ อมูลล่ าสุด
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อนีค้ ืออะไร
สินเชื่อนีเ้ หมาะกับใคร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัคร

วิธีการชาระ/ช่ องทางการชาระ

หัวข้ อ
1.1 ช่ วงเวลาก่ อนซือ้ ผลิตภัณฑ์
ก.ประเภทสินเชื่อ
ข.อัตราดอกเบี ้ย
ค.วงเงินสูงสุดที่สามารถให้ ก้ ยู ืมได้
ง.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ ้นสุดของ
สัญญา)
จ.หลักประกัน
ฉ.ค ้าประกัน
ช.ค่าบริการและเบี ้ยปรับ
ซ.การเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยตัวแทน

ฌ.ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง

1.2 ช่ วงเวลาขณะซือ้ ผลิตภัณฑ์
ก.จานวนเงินและเงื่อนไขในการกู้ยืม

สินเชื่อนาโน เอสเอส (ชื่อเดิม Nano Un-Tap)
สินเชื่อรายย่ อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้ การกากับ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เป็ นสินเชื่อหมุนเวียน หรือ Revolving Loan คือ สินเชื่อระยะสัน้ ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุนเวียนทางธุรกิจ ยอดที่
จ่ายชาระเข้ ามาจะกลับมาเป็ นวงเงินที่ลกู ค้ ากลับมาใช้ ได้ อีก
ลูกค้ าที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่เริ่มประกอบธุรกิจ พ่อค้ าแม่ค้าในตลาดนัด ตลาดเช้ าหรือเย็น ผู้ประกอบธุรกิจที่ขนาด
ธุรกิจยังมีขนาดเล็ก และต้ องการเงินทุนเพิ่มเติมอาจจะมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ แต่เป็ นผู้ที่มีความสามารถ
เพียงพอสาหรับการชาระหนี ้ได้
- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านัน้
- มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี
- อายุผ้ กู ้ ทู ี่เป็ นผู้หารายได้ หลักต้ องไม่เกิน 62 ปี
- วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการประกอบอาชีพเท่านัน้
- ต้ องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ากว่า 1 ปี (อายุกิจการและระยะเวลาการประกอบธุรกิจปั จจุบนั )
- สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
- สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้สมัคร
- ภาพถ่ายของกิจการ เจ้ าของ
- หนังสือยินยอมให้ ตรวจสอบเครดิตบูโร
- ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ ามี)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียบพาณิชย์ (ถ้ ามี)
- ชาระเป็ นจานวนเงินเท่ากันๆเป็ นรายงวด แบบลดต้ นลดดอก
- ช่องทางการชาระผ่านสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย / ชาระผ่านเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อนาโน/ไมโครเครดิต /
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสหรือช่องทางอื่นๆ (มีคา่ บริการ)
รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์
• สินเชื่อหมุนเวียนระยะสัน้ (Revolving Loan)
• 33% ต่อปี
• การคานวณดอกเบี ้ย : รายวัน
• จานวนวันต่อปี ทใี่ ช้ ในการคานวณอัตราดอกเบี ้ย : 365 วัน
70,000 บาท
• สาหรับสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกาหนดแต่ มีการทบทวนวงเงินต่ออายุทกุ ปี กรณี
วงเงินไม่ได้ รับการต่ออายุจะไม่สามารถเบิกใช้ วงเงินได้
ไม่มี
ค ้าประกันโดยบสย.
ไม่เรียกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเป็ นนายหน้ านาเสนอขาย พนักงานของธนาคารจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบก่อนทุกครัง้ ว่า ตนเองเป็ น
นายหน้ าขายของผู้ออกผลิตภัณฑ์ เช่น เป็ นนายหน้ าขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ของบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด
(มหาชน) และลูกค้ าควรศึกษาและทาความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์(ใบปลิว) หรือพนักงาน
ที่เป็ นนายหน้ านาเสนอขายผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
ขึ ้นอยูท่ ี่ความสมัครใจของลูกค้ า ไม่มีผลต่อการอนุมตั ิสินเชื่อ
: ประกันภัยโรคร้ ายแรงและอุบตั ิเหตุ
: ประกันชดเชยรายได้
ค่าเบี ้ยประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย

: ประกันอัคคีภยั และน ้าท่วม

• จานวนเงินกู้ยืม ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของธนาคารบนปั จจัยต่างๆ ประกอบกัน ดังนี ้
(1) ความสามารถในการชาระหนี ้ (2) ปั จจัยอื่นๆ (แล้ วแต่กรณี)
• รายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญ เช่น จานวนเงินกู้ยืม จานวนเงินที่ต้องชาระคืน ตารางผ่อนชาระ เป็ นต้ น ลูกค้ าจะ
ได้ รับทราบข้ อเท็จจริงทางจดหมายหลังจากธนาคารได้ อนุมตั ิและเบิกจ่ายวงเงินแล้ ว
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ข้ อกำหนดขั้นตำ่ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ สินเชื่ อรำยย่ อย
เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ สินเชื่ อนำโน เอสเอส
ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่ อย จำกัด (มหำชน)
หัวข้ อ
ข.ตารางเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืม
ค.อัตราดอกเบี ้ยกรณีผิดนัดชาระหนี ้
ง.ระยะเวลาขันต
้ า่ ของสัญญาและการ
ชาระเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนก่อนครบกาหนด
จ.การเบิกเงินกู้
ฉ.การชาระเงินค่างวดล่วงหน้ าและการ
ชาระเงินเกินกว่าค่างวดที่กาหนด

ช.สิทธิในการหักกลบลบหนี ้
ซ.สิทธิในการใช้ บริการจาก
บุคคลภายนอกในการเก็บหนี ้และการ
ขายหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
s.การถึงแก่กรรมของผู้ก้ ู
ญ.การผิดนัดชาระหนี ้
ฎ.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการ
ติดต่อลูกค้ า

รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์
• หากลูกค้ ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมได้ จากศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางในการติดต่อ
โทร 0 2697 – 5454 หรือ www.tcrbank.com
• ไม่เรียกเก็บ
• ระยะเวลาขันต
้ ่าของสัญญา ลูกค้ าจะได้ รับทราบข้ อเท็จจริง ณ วันทาสัญญาสินเชื่อ
• ธนาคารจะโอนเงินเข้ าบัญชีที่ลกู ค้ าแจ้ งไว้ หรือ E-wallet ของลูกค้ า หลังจากวงเงินอนุมตั ิ
• สาหรับการชาระเงินค่างวดล่วงหน้ า หรือเกินกว่าค่างวดที่กาหนด ธนาคารจะนาเงินจานวนนี ้ไปลดยอดเงินต้ นของ
ลูกค้ า ดังนันแล้
้ วลูกค้ ายังคงมีภาระที่จะต้ องชาระค่างวดของงวดถัดไปเมื่อถึงวันครบกาหนดชาระ อย่างไรก็ตามการชาระ
เงินค่างวดล่วงหน้ า หรือเกินกว่าค่างวดที่กาหนดนันจะส่
้ งผลให้ ยอดเงินต้ นคงเหลือของลูกค้ าลดลงเร็วกว่าปกติ และ
ธนาคารไม่ได้ มีการคิดค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกาหนด
• ธนาคารอาจมีสิทธิในการหักกลบลบหนี ้ เป็ นบางกรณี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความยินยอมของลูกค้ า ซึง่ จะได้ ทาข้ อตกลงไว้
ตังแต่
้ วนั ทาสัญญา
• ธนาคารมีสิทธิกาหนดให้ มีการใช้ บริการจากบุคคลภายนอก(Outsource) ในส่วนของการเก็บหนี ้จากลูกค้ า ซึง่ เป็ นกล
ยุทธ์หนึ่งในการดาเนินธุรกิจและการเรียกหนี ้คืนจากลูกค้ าได้ รวมถึงการขายหนี ้ให้ กบั นิตบิ คุ คลอื่น บริหารจัดการต่อไปได้
• กรณีลกู ค้ าถึงแก่กรรม ธนาคารมีสิทธิที่จะเรียกเก็บหนี ้จากกองมรดกของผู้ถึงแก่กรรม และ/หรือ บริษัทประกันชีวติ ที่
ลูกค้ าได้ ทาประกันคุ้มครองสินเชื่อไว้ และ/หรือ ผู้ค ้าประกันได้
• กรณีลกู ค้ าผิดนัดชาระหนี ้ ทางธนาคารอาจมีการดาเนินการด้ านกฎหมายกับลูกค้ าได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับดุลยพินิจของธนาคาร
• กรณีลกู ค้ าเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ นการติดต่อที่ได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งที่อยูใ่ หม่ให้ ธนาคารทราบภายใน 7 วัน
เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเอง ที่จะได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ จากธนาคาร เช่น การจัดส่ง ใบแจ้ งหนี ้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือ
ทวงถามกรณีผิดนัดชาระหนี ้ เป็ นต้ น เพราะหากลูกค้ าไม่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และธนาคารได้ แจ้ งข้ อมูลข่าวสารที่
สาคัญไปยังที่อยูเ่ ดิม แล้ วลูกค้ าไม่ติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กาหนดอาจส่งผลให้ ลกู ค้ าผิดสัญญาในข้ อหนึ่งข้ อใดได้
ซึง่ อาจทาให้ ธนาคารดาเนินการด้ านกฎหมายกับลูกค้ าได้

1.3 ช่ วงเวลาระหว่ างที่สัญญามีผลบังคับใช้
ก.ใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของยอดหนี ้ • ธนาคารดาเนินการจัดส่งใบแจ้ งหนี ้ ใบเสร็จรับเงิน ให้ ลกู ค้ าตามขันตอนปกติ
้
ของการปฏิบตั ิงาน กรณีทลี่ กู ค้ ามีความ
คงค้ าง
ต้ องการใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของยอดหนี ้คงค้ าง สามารถร้ องขอผ่านเจ้ าหน้ าที่สาขาทีล่ กู ค้ าขอสินเชื่อ
ข.การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย
• อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นกับข้ อตกลงที่ได้ กระทาไว้ ตามสัญญา
ค.การเปลี่ยนแปลงค่าบริการและ
• ตามประกาศของธนาคาร หรือ ตามข้ อตกลงในสัญญา
เบี ้ยปรับ
ง.การจัดการกับเรื่องร้ องเรียน
• มีเรื่องร้ องเรียน ธนาคารจะจัดการให้ ตรวจสอบและชี ้แจงให้ ลกู ค้ าทราบโดยเร็ว
จ.การดาเนินการกับลูกหนี ้ค้ างชาระ
• กรณีที่ลกู ค้ ามีหนี ้ค้ างชาระ ธนาคารจะมีกระบวนการเรียกเก็บหนี ้ตามกลยุทธ์และนโยบายการบริหารจัดการหนี ้ โดยจะ
มีพนักงานที่ดแู ลบัญชีลกู หนี ้ในแต่ละช่วงเวลา ลูกค้ าสามารถติดต่อขอข้ อมูลเกี่ยวกับภาระหนี ้ หรือข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ น
หนังสือแจ้ งได้
• ลูกค้ าสามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลจากศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางในการติดต่อ โทร. 0 2697-5454 หรื อ
www.tcrbank.com
• ลูกค้ าสามารถติดต่อใช้ บริการของศูนย์ค้ มุ ครองผู้ใช้ บริการทางการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ที่ โทร.1213
โทรสาร. 0 2283 6151 หรืออีเมล์ fcc@bot.or.th
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