
                                                                            
 

ตารางเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลท่ีมีทองค าเป็นหลกัประกนัส าหรับลูกคา้กลุ่ม MASS (1) 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลติภัณฑ์สินเช่ือบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนัส าหรับลูกค้ากลุ่ม Mass 

ช่ือผลติภณัฑ์ ผลติภัณฑ์สินเช่ือบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนั ส าหรับลูกค้ากลุ่ม Mass   

ประเภทผลติภณัฑ์             ผลติภัณฑ์สินเช่ือแบบมรีะยะเวลา (Term loan) 

วนัทีแ่ก้ไขข้อมูลล่าสุด         วนัที ่ 1 เมษายน 2564 

ผลติภัณฑ์สินเช่ือนีคื้ออะไร     เป็นบริการสินเช่ืออเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปท่ีเป็นพนกังานประจ า, ผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ หรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั โดยลูกคา้จะน าทองค าแท่งหรือทองรูปพรรณมาเป็น

หลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือกบัธนาคาร 

สินเช่ือนีเ้หมาะกบัใคร          เหมาะกบัลูกคา้ผูท่ี้ตอ้งการน าทองค าท่ีเป็นทรัพยสิ์นมีค่าของตนเองมาค ้าประกนัการใหสิ้นเช่ือ

ไวก้บัธนาคารเพ่ือตอ้งการน าเงินกูท่ี้ไดไ้ปใชจ่้ายอเนกประสงค ์และผอ่นช าระดอกเบ้ียเป็นราย

งวดกบัธนาคาร ทั้งยงัสามารถมาไถ่ถอนหลกัประกนัทองค าจากธนาคารไดทุ้กเวลา  (วงเงิน

สินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการวเิคราะห์สินเช่ือท่ีธนาคาร

ก าหนดไว ้) 

รายละเอยีดผลติภณัฑ์  เป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์วงเงินกูเ้ร่ิมตน้ 3,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 100,000 
บาท 

  ระยะเวลากู ้สูงสุดไม่เกิน 60 เดือนโดยลูกคา้ตกลงช าระหน้ีทั้งหมดตามสญัญาใหก้บั
ธนาคารภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท าสญัญา และอาจต่อสญัญาได ้คร้ังละไม่เกิน 3 เดือน 
(พิจารณาวงเงินใหเ้ป็นไปตามราคาประเมินหลกัประกนัเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคาร
ก าหนด) 

 สดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือสูงสุดไม่เกิน 95% ของมูลค่าหลกัประกนั โดยอา้งอิงราคาประกาศ
รับซ้ือทองแท่ง ของสมาคมทองค าคร้ังแรกของแต่ละวนั สูงสุดไม่เกินราคาเฉล่ีย 100 วนั 
(ตามวธีิค านวณ EMA 100 ของธนาคาร) 

 วงเงินอนุมติั ของลูกคา้แต่ละรายข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของลูกคา้และหลกัประกนั 
 ก าหนดใหลู้กคา้มีสิทธ์ิการท าสญัญาภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บแต่ละช่วงเวลารายละไม่เกิน 3 

สญัญาเท่านั้น 
ประเภทของหลกัประกนั  ทองรูปพรรณ / ทองแท่ง  ความบริสุทธ์ิของทองค าเท่ากบั 93.5% ข้ึนไป 

 ค านิยาม ทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ 
Y คือ ทองค าแท่งหรือทองรูปพรรณชั้นดี (ผา่นการรับรองมาตรฐานจาก สคบ.) 

            N คือ ทองค าแท่งหรือทองรูปพรรณทัว่ไป หรือทองรูปพรรณชั้นดีท่ีช ารุด สภาพไม่

ปกติ เห็นไดช้ดัเจนจากรูปลกัษณ์ 

     D คือ ทองรูปพรรณทัว่ไปท่ีช ารุด สภาพไม่ปกติเห็นไดช้ดัเจนจากรูปลกัษณ์ 
คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ  บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย อายรุะหวา่ง 20-70 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด 
 มีหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ท่ีบา้น และ/หรือท่ีท างาน 
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อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบ้ีย MGR-3.35% ต่อปี  (ปัจจุบนัเท่ากบั 13.20% ต่อปี หรือ 1.10% ต่อเดือน) 
 อตัราดอกเบ้ีย MGR ตามประกาศของธนาคาร ( ปัจจุบนั MGR = 16.55% ต่อปี ) 

การเบิกจ่ายเงนิกู้  เบิกจ่ายในนามผูกู้ท้ ั้งจ านวน หรือ ตามวธีิท่ีธนาคารก าหนด 

การช าระคืน  มีระยะเวลากูสู้งสุดไม่เกิน 60 เดือน 
 การค านวณอตัราดอกเบ้ียเป็นแบบลดตน้ลดดอก (Effective Rate) 
 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินตน้ท่ีเหลือช าระคืนเม่ือครบก าหนดสญัญาหรือตามท่ี

ธนาคารก าหนด 
เง่ือนไขการต่ออายุสัญญา  ลูกคา้สามารถต่อสญัญาไดค้ร้ังละไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน 

 ธนาคารจะประเมินราคาหลกัประกนัอีกคร้ัง ณ วนัท่ีต่อสญัญา โดยสดัส่วนการใหสิ้นเช่ือ
ต่อมูลค่าหลกัประกนั  (LTV) จะตอ้งไม่เกิน LTV เดิมท่ีไดรั้บการอนุมติัในคร้ังแรก หาก
สดัส่วนการใหสิ้นเช่ือต่อหลกัประกนั (LTV) เกินกวา่ LTV เดิมท่ีไดรั้บอนุมติั ลูกคา้ตอ้ง
ช าระคืนเงินตน้ส่วนต่างท่ีเกินกวา่ LTV เดิมท่ีไดรั้บการอนุมติัใหก้บัธนาคาร จึงจะ
สามารถต่อสญัญาไดห้รือตามท่ีธนาคารก าหนด 

 กรณีลูกคา้ไม่สามารถช าระส่วนต่างของราคาหลกัประกนั เพ่ือรักษาสดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือ
ต่อหลกัประกนั (LTV) ของรอบการต่อสญัญา ตามขอ้ตกลงเง่ือนไข และขอ้ก าหนดใดท่ี
เป็นหนา้ท่ีของผูกู้ต้ามท่ีระบุในสญัญา ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสญัญา และด าเนินการ
เก่ียวกบัทรัพยจ์ าน ารวมถึงดา้นกฎหมายกบัลูกคา้ไดท้นัที 

 กรณีต่ออายสุญัญา ลูกคา้จะตอ้งมีคุณสมบติัผูกู้ ้ท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนดเท่านั้น 
ผลติภัณฑ์มค่ีาบริการ

อะไรบ้าง 

 ค่าอากรแสตมป์ ปิดสญัญาเงินกู ้อตัรา 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
 ค่าธรรมเนียมในการเบิกใชสิ้นเช่ือ ( Front End Fee ) : ไม่มี 
 ค่าใชจ่้ายในการช าระเงิน (ผา่นเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน) : คิดตามอตัราการ

ใหบ้ริการของบริษทัภายนอกท่ีเรียกเก็บ 7-30 บาทต่อคร้ัง 
 ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชี (ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป) : 100 บาทต่อคร้ัง 
 ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน้ี : ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูก่้อนก าหนด : ไม่มี 

  อตัราดอกเบ้ียกรณีผิดนดัช าระเงินตน้สูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสญัญาบวกเพ่ิมไม่เกิน 
3.00 % ต่อปี แต่ไม่เกิน 35 % ของยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ (เปล่ียนแปลงตามประกาศ
ธนาคาร) 

ช่องทางการช าระ  ช่องทางช าระผา่นสาขา ของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน)  

 ช าระผา่นเคานเ์ตอร์เซอร์วสิหรือช่องทางอ่ืนๆ (มีค่าบริการ) 
การจดัส่งใบแจ้งหนี ้/

ใบเสร็จรับเงนิ 
 ธนาคารด าเนินการจดัส่งใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน ใหลู้กคา้ตามขั้นตอนปกติของการ

ปฏิบติังาน  

 กรณีช าระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิหรือช่องทางอ่ืนๆลูกคา้จะไดรั้บมอบหลกัฐานการช าระ
เงินทุกคร้ัง และธนาคารจะด าเนินการจดัส่งใบเสร็จรับเงิน ใหลู้กคา้ตามขั้นตอนปกติของ
ธนาคารในภายหลงั 
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ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบั

ผลติภัณฑ์ 

 ลูกคา้ควรตรวจสอบรายละเอียดเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือ หลงัจากไดรั้บเอกสารสญัญากูเ้งิน 
/ สญัญาจ าน าคู่ฉบบั 

 อตัราดอกเบ้ีย MGR เงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 

  กรณีผิดนดัช าระเงินตน้ ธนาคารจะเรียกเก็บอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตาม
สญัญาบวกเพ่ิมไม่เกิน 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 35.00% ต่อปี ของยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ (ทั้งน้ี
อา้งอิงการเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

 ราคาทองค ามีความผนัผวน หากราคาทองค าลดลง ในช่วงการต่ออายสุญัญา ลูกคา้จะมี
ภาระในการช าระส่วนต่างของราคาหลกัประกนั เพ่ือรักษาสดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อ
หลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั หากไม่สามารถท าตามเง่ือนไขได ้ธนาคารมี
สิทธิบอกเลิกสญัญาและด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยจ์ าน ารวมถึงดา้นกฏหมายกบัลูกคา้ได้
ทนัที 

เอกสารประกอบการสมคัร เอกสารแสดงตน                    

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 
เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้ทีม่ีรายได้ประจ า   

 สลิปเงินเดือน (ล่าสุด)  หรือ หนงัสือรับรองเงินเดือน (อายไุม่เกิน 2 เดือน นบัจากวนัท่ี
ออกหนงัสือรับรองเงินเดือน) 

 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 
เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้มีอาชีพอสิระ หรือ เจ้าของกจิการ        

 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงท่ีมาของรายได ้
 ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (เช่น แพทย,์วศิวกร,ทนายความ,สถาปนิก ฯลฯ) 
 

ช่องทางการตดิต่อธนาคาร ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลหรือขอรับบริการดา้นอ่ืนๆของธนาคาร จากศูนยล์ูกคา้
สมัพนัธ์ ผา่นช่องทางในการติดตอ่ โทร. 02-697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

 

  หมายเหตุ :  ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตก
ลงใช้บริการหรือ ซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงินดงักล่าวแล้ว ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใช้บริการผลิตภณัฑท์างการเงิน
และประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและค่าบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศต่อไป 

 

 
       ลงช่ือ _______________________________________ 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี  __________/_________________/___________  


