
         

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรีไฟแนนซ์พลสั โปร 0% 6 เดือน (1) 

 

(Sales Sheet) ตารางเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์สินเช่ือรีไฟแนนซ์พลสั 0% 6 เดือน   

ช่ือผลิตภณัฑ์   สินเช่ือรีไฟแนนซ์พลัส  0% 6 เดือน 

ประเภทผลิตภณัฑ์             ผลิตภัณฑ์สินเช่ือแบบมีระยะเวลา (Term loan)                                 

วันท่ีแก้ไขข้อมูลล่าสุด         วันที่  1 เมษายน 2564 

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือนีคื้ออะไร     เป็นบริการรีไฟแนนซ์วงเงินสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั จากสถาบนัการเงินอื่นพร้อมให้วงเงินส่วน

เพ่ิมเป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์ โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหรือกรรมสิทธ์ิห้องชุด เป็น

หลกัประกนัการให้สินเช่ือกบัธนาคาร 

สินเช่ือนีเ้หมาะกับใคร             เหมาะส าหรับลูกคา้บคุคลทัว่ไปท่ีเป็นพนกังานประจ า ผูท่ี้มีอาชีพอิสระ หรือเจา้ของกิจการ ท่ี

ก าลงัผอ่นช าระวงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั กบัสถาบนัการเงินอ่ืนและตอ้งการวงเงินส่วนเพ่ิม

เพ่ือปิดภาระหน้ีส่วนบคุคลของผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วม ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้งอยูภ่ายใต้

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการวิเคราะห์สินเช่ือท่ีธนาคารก าหนดไว ้

รายละเอียดผลิตภณัฑ์              • ลูกคา้จะไดรั้บวงเงินสินเช่ือ 2 ประเภท ไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และวงเงิน
สินเช่ืออเนกประสงค ์

• เป็นวงเงินสินเช่ือ กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อราย 
ระยะเวลากู้ • วงเงินรีไฟแนนซ์ระยะเวลากูสู้งสุด เท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาสถาบนัการเงินเดิม

หรือเท่ากบัวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์
• วงเงินสินเช่ืออเนกประสงคส่์วนเพ่ิม ระยะเวลากู ้สูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลากูเ้ม่ือรวมกบั

อายผุูกู้ต้อ้งไม่เกิน 65 ปี (พิจารณาผูกู้ห้ลกัผูมี้รายไดห้ลกั) 
ประเภทของหลักประกนั          • บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวนเ์ฮา้ส์ ทาวน์โฮม กรรมสิทธ์ิห้องชุด อาคารพาณิชย ์

• ผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วมตอ้งมีกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนั 
วงเงินอนุมตั ิ • สัดส่วนวงเงินกูท่ี้ไดรั้บการอนุมติั อยูท่ี่ 90% ของราคาประเมินหลกัประกนั 

• กรณีขออนุมติั LTV100% หลกัประกนัจะตอ้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีท่ีธนาคารก าหนดไวแ้ละ
เป็นไปตามเกณฑข์องธปท.เร่ืองการก าหนดเพดาน LTV 

คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายรุะหว่าง 20–65 ปี 
• กรณีพนกังานประจ าและผูมี้อาชีพอิสระรายได ้15,000 บาท ขึ้นไป อายงุานไม่ต ่ากว่า 2 ปี 
• กรณีเจา้ของกิจการ รายได ้50,000 บาท ขึ้นไป อายกิุจการไม่ต ่ากว่า 2 ปี 

อัตราดอกเบีย้ วงเงินสินเช่ือเพือ่ท่ีอยู่อาศัย (วงเงนิรีไฟแนนซ์) 
1. กรณีเป็นสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั หลกัประกนัเป็นของผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วม 
• อตัราดอกเบ้ีย เดือนท่ี 1-6 = 0.00% 
• อตัราดอกเบ้ีย เดือนท่ี 7-36 =  MRR-5.80% ต่อปี 
        อตัราดอกเบ้ีย เดือนท่ี 37 เป็นตน้ไป  MRR-3.90% ต่อปี 
• กรณีท า MRTA ไม่ลดอตัราดอกเบ้ีย 
2. กรณีเป็นสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลกัประกนัรับโอนจากบคุคลในครอบครัว ( พ่อแม่ พี่นอ้ง 

ปู่ ยา่ ตายาย )  
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• อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเดียวกบัวงเงินสินเช่ือเพือ่ท่ีอยูอ่าศยั (วงเงินรี
ไฟแนนซพ์ลสัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงเวลานั้นๆ) 

3. กรณีเป็นสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลกัประกนัรับโอนจากการไถ่ถอนการขายฝาก 
• อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเดียวกบัวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์(ส่วนเพ่ิม ) 
วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ (ส่วนเพิม่) :วงเงนิขั้นต ่า 200,000 บาท 

• ประเภทผูกู้ท่ี้เป็นพนกังานประจ า/ผูมี้อาชีพอิสระ อตัราดอกเบ้ียเร่ิมตน้ MRR-3.35% ต่อปี 
อตัราดอกเบ้ียสูงสุด MRR+0.65% ต่อปี  (กรณีไม่ท า MRTA)  ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียจะขึ้นอยู่
กบัคุณสมบติัของลูกคา้ซ่ึงธนาคารจะยืนยนัใหท้ราบ ณ วนัท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ 

• ประเภทผูกู้ท่ี้เป็นเจา้ของกิจการ อตัราดอกเบ้ีย  MRR+1.19% ต่อปี(กรณีไม่ท า MRTA) 
• วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์( ส่วนเพ่ิม ) ตามประเภทผูกู้ ้กรณีท า MRTA โดยมีทนุประกนั

และระยะเวลาเอาประกนัไม่นอ้ยกว่า 80% ของวงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียจะลดลงอีก 0.50%ต่อ
ปี  เช่น อตัราดอกเบ้ียเร่ิมตน้ท่ี 5.45% ต่อปี ถา้ท า MRTA อตัราดอกเบ้ียจะเหลือ 4.95% ต่อ
ปี หรือ ประเภทผูกู้เ้จา้ของกิจการอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 9.99% ต่อปี  ท า MRTA อตัรา
ดอกเบ้ียจะลดลงเหลือ 9.49% ต่อปี 

• กรณียกเลิก MRTA ภายหลงัจากท าสัญญาอตัราดอกเบ้ียจะถูกปรับขึ้นตามเง่ือนไขของ
ผลิตภณัฑแ์ละเบ้ียประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสัญญากู ้

เง่ือนไขการค านวณดอกเบีย้ • อตัราดอกเบ้ีย MRR อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร  ( ปัจจุบนั MRR=8.80% ต่อปี )               
• การค านวณค่างวด ธนาคารจะบวกอตัราดอกเบ้ียขึ้นอีก 1.00% ต่อปี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย

ตามสัญญาเป็นแบบลอยตวั อาจมีการปรับอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท าให้ยอดผอ่นช าระ หรือ
จ านวนงวดในการช าระคืนเพ่ิมมากขึ้นได ้

ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าบริการ

อะไรบ้าง    

ค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการขอสินเช่ือ 

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

ค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจดจ านอง 

• ค่าอากรแสตมป์ ปิดสัญญากูเ้งิน อตัรา 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
• ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง อตัรา 1.00% ของวงเงินกู ้(สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) 
• ค่าธรรมเนียม Outsource ไปจดจ านอง ตามอตัราของผูใ้หบ้ริการภายนอกเรียกเก็บ 
• ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การก าหนดเลือกบริษทัฯ ท่ีรับ

ประกนัภยัขึ้นอยูก่บัความสมคัรใจของลูกคา้) 
• ค่าเบ้ียประกนั MRTA (ถา้มี) เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การสมคัร MRTA ขึ้นอยูท่ี่

ความสมคัรใจของลูกคา้ และไมมี่ผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ) 
ค่าใช้จ่ายหลังวันที่จดจ านอง 

• ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูก่้อนก าหนด วงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั มีค่าธรรมเนียม 
3.00% ของยอดหน้ีคงเหลือ กรณีท่ีลูกคา้ไถ่ถอนเพ่ือไปใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินอ่ืน
ภายในระยะเวลา 3 ปีแรกนบัจากวนัท าสัญญา 
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• ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนก าหนด วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์:ไม่มีเรียก
เก็บ 

• อตัราดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ีค านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสัญญา 
บวกเพ่ิม 3.00%  ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวดท่ีผิดนดั
ช าระไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แตก่รณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งหมด
ตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง  (ทั้งน้ีอา้งอิงและเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

• ค่าติดตามทวงถามหน้ี :ไม่มีเรียกเก็บ 
วิธีการช าระ/ช่องทางการช าระ   • ช่องทางช าระผา่นสาขา ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย / ช าระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หรือช่องทางอืน่ๆ (มีค่าบริการ) 
• ลูกคา้จะไดรั้บใบแจง้ยอดผอ่นช าระต่อเดือน และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วงเงินสินเช่ือ ,

จ านวนเงินผอ่นช าระตามสัญญา เม่ือมีการท านิติกรรมสัญญากูเ้งิน และเม่ือลูกคา้มีการ
ช าระค่างวดสินเช่ือให้แก่ธนาคาร ลูกคา้จะไดรั้บใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซ่ึงจะมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น จ านวนเงินรับช าระ , เงินตน้คงเหลือ และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

• ลูกคา้ตอ้งผอ่นช าระหน้ีให้ธนาคารเป็นรายงวด  เป็นจ านวนเงินเท่า ๆ กนัแบบลดตน้ลด
ดอกตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

• กรณีลูกคา้มีสินเช่ือมากกว่า 1 สัญญาลูกคา้จะผอ่นช าระเงินกูด้งักล่าวรวมกนัในคราว
เดียวกนัโดยมีขอ้มูลการตดัช าระเป็นล าดบัดงัน้ี 
1. หากมีบญัชีคา้งช าระ จะน าเงินค่างวดท่ีผอ่นช าระไปตดัช าระค่างวดบญัชี ท่ีผดินดันาน

ท่ีสุดตามล าดบั 
2. กรณีช าระปกติ เงินค่างวดท่ีผอ่นช าระ จะน าไปตดัช าระค่างวดของบญัชีท่ีมีอตัรา

ดอกเบ้ียสูงสุดตามล าดบั 
3. หากเป็นบญัชีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเทา่กนั จะน าไปตดัค่างวดของบญัชีท่ีมีวงเงินอนุมติั

นอ้ยกว่าก่อน 

4. หากบญัชีใดบญัชีหน่ึงปิดบญัชีแลว้ จะน าเงินท่ีช าระไปตดัช าระในบญัชีท่ีมีภาระหน้ี

คงเหลือ 

ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์     

• ดอกเบ้ียวงเงินกูรี้ไฟแนนซ์น าไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้แต่ไม่สามารถน าดอกเบ้ียของวงเงิน
สินเช่ืออเนกประสงคไ์ปใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นในการเสียภาษี ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 
• กรณีผิดนดัช าระหน้ี ค  านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสัญญาบวก

เพ่ิม 3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวดท่ีผิดนดัช าระ

ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แต่กรณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งหมดตั้งแต่

วนัถดัจากวนัฟ้อง (ทั้งน้ีอา้งอิงการเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่

เกี่ยวข้อง            

ประกันอัคคีภัย / ท าไมต้องประกนัอัคคีภัย? 

• เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัหลกัประกนัท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั ไม่ว่าจะเป็นความ
เสียหายจากไฟไหม ้ภยัธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้น หรือภยัอ่ืนๆท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมโ์ดยเงินค่า
สินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากการประกนัภยั สามารถน ามาซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อา
ประกนัภยัไว ้หรือหกัช าระหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระของผูกู้ ้ซ่ึงหากมีเงินเหลือหลงัจากช าระ
หน้ีแลว้ธนาคารจะคืนเงินท่ีเหลือให้กบัผูกู้ ้

• ลูกคา้สามารถเลือกท่ีจะท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีน่าเช่ือถือรายอื่นๆได ้
เง่ือนไขการค านวณเบีย้ประกันภยั : 
• ขึ้นอยูก่บัสภาพท่ีตั้งทรัพยสิ์น ลกัษณะโครงสร้างอาคารและการใชง้านระยะเวลาเอา

ประกนัภยั และทุนประกนั 
ทุนประกันและระยะเวลาเอาประกัน : 
• ลูกคา้ตอ้งก าหนดทุนประกนัไม่นอ้ยกว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างหรือตามท่ีธนาคาร

ก าหนด ทั้งน้ีเพ่ือให้การซ้ือประกนัอคัคีภยัไดรั้บความคุม้ครองสูงสุดตามเง่ือนไข
กรมธรรม ์แต่หากขอวงเงินกูน้อ้ยกว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง ลูกคา้สามารถเลือกท า
ประกนัภยัดว้ยทุนประกนัเท่ากบัหรือมากกว่าวงเงินกูแ้ต่ไม่เกินราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง
และคุม้ครองตลอดระยะเวลาเงินกูไ้ด ้ 

• กรณีท าประกนัภยัท่ีทนุประกนัภยัต ่ากว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง จะไดรั้บค่าสินไหม
ตามสัดส่วนความเสียหายจริง เทียบกบัทนุประกนัภยั เช่น ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง 
5,000,000 บาทท าทนุประกนั 2,500,000 บาท แลว้ไฟไหมมี้มูลค่าความเสียหาย 500,000 
บาท ประกนัจะจ่ายค่าสินไหม 250,000 บาท ตามสัดส่วนความเสียหาย 

• อยา่งไรก็ตามธนาคารจะแนะน าให้ท าทนุประกนัเท่ากบัราคาหลกัประกนัตลอดระยะเวลา
การกู ้หรือแมลู้กคา้ผอ่นช าระเงินกูเ้สร็จแลว้ เพราะถา้มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น อยา่งนอ้ยก็มี
ประกนัท่ีช่วยชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดเพ่ือประโยชนข์องลูกคา้ 

 
 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA) / MRTA มีประโยชน์อย่างไร? 

• เป็นการคุม้ครองชีวิตของผูเ้อาประกนัเพ่ือจ่ายชดเชยภาระหน้ีของลูกคา้ท่ีคา้งช าระอยูก่บั
ธนาคารแทนลูกคา้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกบัทายาท หรือเป็นภาระกบัทายาทนอ้ยท่ีสุด และ
เบ้ียประกนั ระยะเวลาเอาประกนั 10 ปีขึ้นไป สามารถน าไปใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษีได ้

• การท าประกนั MRTA ขึ้นอยูก่บัความสมคัรใจของผูกู้ ้โดยไม่มีผลต่อการอนุมติัสินเช่ือ 
เง่ือนไขการค านวณเบีย้ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ: 
ขึ้นอยูก่บัอาย ุเพศ ระยะเวลาเอาประกนั ทุนประกนัภยั และประเภทการคุม้ครอง 
 

เอกสารประกอบการสมัคร                    เอกสารแสดงตน           
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบา้น 
ส าเนาทะเบียนสมรสและใบส าคญัการหยา่  (ถา้มี) 



         

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรีไฟแนนซ์พลสั โปร 0% 6 เดือน (5) 

 

เอกสารยืนยันรายได้ / ผู้ท่ีมีรายได้ประจ า 
สลิปเงินเดือน (ล่าสุด) หรือ หนงัสือรับรองเงินเดือน 
เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 
เอกสารยืนยันรายได้ / ผู้มีอาชีพอสิระ 
เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงที่มาของรายได ้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เช่น แพทย,์วิศวกร,ทนายความ,สถาปนิก ฯลฯ) 
เอกสารยืนยันรายได้ผู้ประกอบธรุกิจส่วนตัว 
ใบทะเบียนการคา้ หรือ ใบส าคญัการจดทะเบียนพาณิชย ์
เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงัไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงที่มาของรายได ้
ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษียอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด (ถา้มี) 
รูปถ่ายและแผนท่ีตั้งกิจการ 
เอกสารหลักประกัน   
เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ( ส าเนาโฉนดที่ดิน ) ส าเนาหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด                 
( หนา้/หลงั ) 
หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ส่ิงปลูกสร้าง ( ถา้มี )  

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

  หมายเหตุ:    ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑ์เบ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตกลงใช้
บริการหรือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักล่าวแลว้ ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใชบ้ริการผลิตภณัฑ์ทางการเงินและประกาศอตัราค่าบริการ
ต่างๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและค่าบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศต่อไป 

 

 
       ลงช่ือ _______________________________________ 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี  __________/_________________/___________ 


