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ข้อก ำหนดขัน้ต ่ำในกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครเครดติ เพื่อธุรกิจรำย่อย 
ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเช่ือไมโครเครดติ เพื่อธุรกิจรำยย่อย 
ประเภทผลิตภัณฑ์ สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ 
วันท่ีแก้ไขข้อมูลล่ำสุด วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564 
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือนีคื้ออะไร เป็นสินเช่ือหมนุเวียน หรือ Revolving Loan คือ สินเช่ือระยะสัน้ ใช้เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการหมนุเวียนทางธุรกิจ ยอดท่ีจา่ยช าระเข้ามาจะกลบัมาเป็น
วงเงินท่ีลกูค้ากลบัมาใช้ได้อีก 

สินเช่ือนีเ้หมำะกับใคร - บคุคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจ อาจจะมีหลกัฐานทางการเงินไมเ่พียงพอ แตเ่ป็น
ผู้ ท่ีมีความสามารถเพียงพอส าหรับการช าระหนีไ้ด้  
- ลกูค้าต้องมีสถานท่ีด าเนินกิจการท่ีแนน่อน  

คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ - บคุคลธรรมดา 
- สญัชาตไิทยเทา่นัน้ 
- มีอายไุม่ต ่ากว่า 21 ปี  
- อายผุู้กู้ ท่ีเป็นผู้หารายได้หลกัต้องไมเ่กิน 60 ปี 
- วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพเทา่นัน้ 
- ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไมต่ ่ากว่า 1 ปี (อายกิุจการและ
ระยะเวลาการประกอบธุรกิจปัจจบุนั) 
-ธุรกิจต้องมีสถานท่ีของกิจการชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้ 

เอกสำรประกอบกำรสมัคร - ส าเนาบตัรประชาชนของผู้สมคัร และคูส่มรส(ถ้ามี) 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัร และคูส่มรส(ถ้ามี) 
- ภาพถ่ายของกิจการ เจ้าของ 
- หนงัสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดติบโูร 
-เอกสารท่ีใช้ในการประกอบการค านวณรายได้ เชน่ บญัชีบนัทกึรับ-จา่ย ใบเสร็จ
ซือ้-ขาย ใบแจ้งหนีซื้อ้-ขาย อยา่งน้อย 3 เดือนลา่สดุ  
- ใบเปล่ียนช่ือ/นามสกลุ (ถ้ามี) 
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียบพาณิชย์ (ถ้ามี) 

วิธีกำรช ำระ/ช่องทำงกำรช ำระ - ช าระเป็นจ านวนเงินเทา่กนัๆเป็นรายงวด แบบลดต้นลดดอก 
- ชอ่งทางการช าระผา่นสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย / ช าระผา่น
เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือนาโน/ไมโครเครดิต / ช าระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือชอ่งทาง
อ่ืนๆ (มีคา่บริการ) 
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หัวข้อ รำยละเอียดข้อมูลท่ีเปิดเผยและหน้ำท่ีของผู้ขำยผลิตภัณฑ์ 
1.1  ช่วงเวลำก่อนซือ้ผลิตภัณฑ์ 
ก.ประเภทสินเช่ือ • สินเช่ือหมนุเวียนระยะสัน้ (Revolving Loan) 
ข.อตัราดอกเบีย้ • 28% ตอ่ปี แบบลดต้นลดดอก 

• การค านวณดอกเบีย้ : รายวนั 
• จ านวนวนัตอ่ปีท่ีใช้ในการค านวณอตัราดอกเบีย้ : 365 วนั 

ค.วงเงินสงูสดุท่ีสามารถให้กู้ ยืมได้ > 100,000 – 200,000 บาท 

ง. อายขุองสญัญา (ระยะเวลาสิน้สดุ
ของสญัญา) 

• ส าหรับสินเช่ือหมนุเวียน (Revolving Loan) ไมมี่ระยะเวลาครบก าหนดแต ่มี
การทบทวนวงเงินตอ่อายทุกุปี กรณีวงเงินไมไ่ด้รับการตอ่อายจุะไมส่ามารถเบกิ
ใช้วงเงินได้ 

จ.หลกัประกนั ไมมี่ 
ฉ.ค า้ประกนั ค า้ประกนัโดยบสย. 
ช.คา่บริการและเบีย้ปรับ - คา่อากรแสตมป์ : ร้อยละ 0.05 ของวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิ 

- คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี ้: สงูสดุไมเ่กิน 250 บาทตอ่ครัง้ 
ทัง้นีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ 

ซ.การเปิดเผยข้อมลูโดยตวัแทน ผลิตภณัฑ์ท่ีธนาคารเป็นนายหน้าน าเสนอขาย พนกังานของธนาคารจะแจ้งให้
ลกูค้าทราบก่อนทกุครัง้วา่ ตนเองเป็นนายหน้าขายของผู้ออกผลิตภณัฑ์ เชน่ เป็น
นายหน้าขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของบริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จ ากดั 
(มหาชน) และลกูค้า ควรศกึษาและท าความเข้าใจในผลิตภณัฑ์จากส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์(ใบปลิว) หรือพนกังานท่ีเป็นนายหน้าน าเสนอขายผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 

ฌ.ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัท่ีเก่ียวข้อง 
  

ขึน้อยูท่ี่ความสมคัรใจของลกูค้า ไมมี่ผลตอ่การอนมุตัสิินเช่ือ 
: ประกนัภยัโรคร้ายแรงและอบุตัเิหต ุ
: ประกนัชดเชยรายได้ 
: ประกนัอคัคีภยัและน า้ทว่ม 
คา่เบีย้ประกนัภยัตามท่ีระบใุนกรมธรรม์ของบริษัทประกนัภยั 
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1.2  ช่วงเวลำขณะซือ้ผลิตภัณฑ์ 
ก.  จ านวนเงินและเง่ือนไขในการกู้ ยืม • จ านวนเงินกู้ ยืมขึน้อยู่กบัการพิจารณาของธนาคารบนปัจจยัตา่งๆประกอบกนั

ดงันี ้ 
(1) ความจ าเป็นในการใช้เงินของลกูค้า  
(2) ความสามารถในการช าระหนี ้
(3) ปัจจยัอ่ืนๆ (แล้วแตก่รณี) 
• รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีส าคญั  เชน่ จ านวนเงินกู้ ยืม จ านวนเงินท่ีต้องช าระ
คืน ตารางผ่อนช าระ เป็นต้น ลกูค้าจะได้รับทราบข้อเท็จจริงทางจดหมายหลงัจาก 
ธนาคารได้อนมุตัแิละเบิกจา่ยวงเงินแล้ว 

ข. ตารางเวลาการช าระคืนเงินกู้ ยืม • หากลกูค้ามีข้อสงสยัสามารถสอบถามเวลาการช าระคืนเงินกู้ ยืมได้จากศนูย์
ลกูค้าสมัพนัธ์ ผา่นชอ่งทางในการตดิตอ่ โทร 0 2697 – 5454 หรือ 
www.tcrbank.com 

ค.อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้ • ไมเ่รียกเก็บ 

ง.ระยะเวลาขัน้ต ่าของสญัญาและ
การช าระเงินกู้ ยืมทัง้จ านวนก่อนครบ
ก าหนด 

• ระยะเวลาขัน้ต ่าของสญัญา ลกูค้าจะได้รับทราบข้อเท็จจริง ณ วนัท าสญัญา 
 

จ.การเบิกเงินกู้  • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบญัชีท่ีลกูค้าแจ้งไว้หลงัจากวงเงินอนมุตัิ 

ฉ. การช าระเงินคา่งวดลว่งหน้าและ
การช าระเงินเกินกวา่คา่งวดท่ีก าหนด 

• ส าหรับการช าระเงินคา่งวดลว่งหน้า  หรือเกินกวา่คา่งวดท่ีก าหนด ธนาคารจะ
น าเงินจ านวนนีไ้ปลดยอดเงินต้นของลกูค้า ดงันัน้แล้วลกูค้ายงัคงมีภาระท่ีจะต้อง
ช าระคา่งวดของงวดถดัไป เม่ือถึงวนัครบก าหนดช าระ อยา่งไรก็ตามการช าระเงิน
คา่งวดล่วงหน้า หรือเกินกว่าคา่งวดท่ีก าหนดนัน้จะสง่ผลให้ยอดเงินต้นคงเหลือ
ของลกูค้าลดลงเร็วกวา่ปกต ิ 

ช.สิทธิในการหกักลบลบหนี ้ • ธนาคารอาจมีสิทธิในการหกักลบลบหนี ้เป็นบางกรณี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความ
ยินยอมของลกูค้า ซึง่จะได้ท าข้อตกลงไว้ตัง้แตว่นัท าสญัญา 

ซ. สิทธิในการใช้บริการจาก
บคุคลภายนอกในการเก็บหนีแ้ละการ
ขายหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ 

• ธนาคารมีสิทธิก าหนดให้มีการใช้บริการจากบคุคลภายนอก(Outsource) ใน
สว่นของการเก็บหนีจ้ากลกูค้า ซึง่เป็นกลยทุธ์หนึง่ในการด าเนินธุรกิจและการ
เรียกหนีคื้นจากลกูค้าได้  รวมถึงการขายหนีใ้ห้กบันิตบิคุคลอ่ืน บริหารจดัการ
ตอ่ไปได้  
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หัวข้อ รำยละเอียดข้อมูลท่ีเปิดเผยและหน้ำท่ีของผู้ขำยผลิตภัณฑ์ 
ฌ.การถึงแก่กรรมของผู้กู้  • กรณีลกูค้าถึงแก่กรรม ธนาคารมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บหนีจ้าก กองมรดกของผู้ถึง

แก่กรรม และ/หรือ บริษัทประกนัชีวิตท่ีลกูค้าได้ท าประกนัคุ้มครองสินเช่ือไว้ และ/
หรือ ผู้ค า้ประกนัได้ 
• กรณีผู้ค า้ประกนัถึงแก่กรรม หรือศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด หรือเป็น
บคุคลล้มละลาย  ลกูค้าจะต้องจดัหาผู้ค า้ประกนัใหม่ท่ีมีคณุสมบตัติาม
หลกัเกณฑ์ของธนาคารภายใน 30 วนั นบัตัง้แตล่กูค้าทราบเหต ุหากไมส่ามารถ
จดัหาผู้ค า้ประกนัใหมไ่ด้ อาจจะถือวา่ลกูค้าผิดสญัญาได้ ธนาคารมีสิทธิในการ
เรียกให้ช าระหนี ้และ/หรือ ด าเนินการด้านกฎหมายกบัลกูค้าได้ทนัที 

ญ. การผิดนดัช าระหนี ้ • กรณีลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้ทางธนาคารอาจมีการด าเนินการด้านกฎหมายกบั
ลกูค้าได้ ทัง้นีข้ึน้กบัดลุยพินิจของธนาคาร 

ฎ. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดใน
การติดตอ่ลกูค้า 

• กรณีลกูค้าเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นการติดตอ่ท่ีได้ให้ไว้กบัธนาคาร ลกูค้าจะต้อง
แจ้งท่ีอยูใ่หมใ่ห้ธนาคารทราบภายใน 7 วนั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าเอง ท่ีจะได้รับ
ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ จากธนาคาร เชน่ การจดัสง่ ใบแจ้งหนี ้ ใบเสร็จรับเงิน 
หนงัสือทวงถามกรณีผิดนดัช าระหนี ้ เป็นต้น เพราะหากลกูค้าไมแ่จ้งการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ และธนาคารได้แจ้งข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัไปยงัท่ีอยูเ่ดมิ แล้ว
ลกูค้าไมต่ิดตอ่กลบัภายในระยะเวลาท่ีก าหนดอาจสง่ผลให้ลกูค้าผิดสญัญาในข้อ
หนึง่ข้อใดได้  ซึง่อาจท าให้ธนาคารด าเนินการด้านกฎหมายกบัลกูค้าได้ 

1.3  ช่วงเวลำระหว่ำงที่สัญญำมีผลบังคับใช้ 
ก. ใบแจ้งรายการเคล่ือนไหวของยอด
หนีค้งค้าง 

• ธนาคารด าเนินการจดัสง่ใบแจ้งหนี ้ใบเสร็จรับเงิน ให้ลกูค้าตามขัน้ตอนปกติ
ของการปฏิบตังิาน กรณีท่ีลกูค้ามีความต้องการใบแจ้งรายการเคล่ือนไหวของ
ยอดหนีค้งค้าง สามารถร้องขอผา่นเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลบญัชีได้ 

ข. การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ • อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึน้กบัข้อตกลงท่ีได้กระท าไว้
ตามสญัญา  

ค.การเปล่ียนแปลงคา่บริการและเบีย้
ปรับ 

• ตามประกาศของธนาคาร หรือ ตามข้อตกลงในสญัญา 

ง. การจดัการกบัเร่ืองร้องเรียน • มีเร่ืองร้องเรียน ธนาคารจะจดัการให้ตรวจสอบและชีแ้จงให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว 



 

5 
 

หัวข้อ รำยละเอียดข้อมูลท่ีเปิดเผยและหน้ำท่ีของผู้ขำยผลิตภัณฑ์ 
จ.การด าเนินการกบัลกูหนีค้้างช าระ • กรณีท่ีลกูค้ามีหนีค้้างช าระ ธนาคารจะมีกระบวนการเรียกเก็บหนีต้ามกลยทุธ์

และนโยบายการบริหารจดัการหนี ้ โดยจะมีพนกังานท่ีดแูลบญัชีลกูหนีใ้นแตล่ะ
ชว่งเวลา  ลกูค้าสามารถตดิตอ่ขอข้อมลูเก่ียวกบัภาระหนี ้หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็น
หนงัสือแจ้งได้ 
• ลกูค้าสามารถตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ ผา่นชอ่งทางใน
การติดตอ่ โทร. 0 2697-5454 หรือ www.tcrbank.com 
• ลกูค้าสามารถตดิตอ่ใช้บริการของศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ท่ี โทร.1213  โทรสาร 0 2283 6151 หรืออีเมล์  
fcc@bot.or.th 

 

http://www.tcrbank.com/

