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1. ค ำอธิบำยผลิตภณัฑ ์
 เป็นบรกิารใหกู้เ้งนิเบกิเกนิบญัชสี าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อย เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน และเสรมิสภาพคล่องในการด าเนินธุรกจิ 
โดยตอ้งมบีญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั และใชเ้ชค็ในการเบกิถอนหมนุเวยีนภายในวงเงนิทีต่กลงไวก้บัธนาคาร ซึง่ลูกคา้สามารถถอนหมด
เตม็จ านวน หรอืทยอยถอนบางส่วนออกจากบญัชกีระแสรายวนั และสามารถช าระหนี้ทัง้จ านวนหรอืบางส่วนกไ็ด ้โดยการน าเงนิฝากเขา้
บญัชกีระแสรายวนัทีม่วีงเงนิเบกิเงนิเกนิบญัช ี
2. ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์
 
ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์ วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบไม่ใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 วงเงนิอนุมตั ิ 3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ต่อเดอืน สงูสุดไมเ่กนิ 10.0 ลา้นบาท 
 ประเภทสนิเชือ่ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) 
 ระยะเวลา 1 ปี และทบทวนวงเงนิทุกปี 
 หลกัประกนั - อสงัหารมิทรพัย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 

สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้นเดีย่ว 
ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม) 
- เงนิฝาก 

ไมใ่ชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั 

 อตัราดอกเบีย้: 
ต ่าสุด MOR - 0.53% ต่อปี 
สงูสุด MOR + 6.22% ต่อปี 

ต ่าสุด MOR + 8.22% ต่อปี 
สงูสุด MOR + 9.72% ต่อปี 

 การค านวณดอกเบีย้ 
รายวนั (โดยช าระรายเดอืน)  

โดยมสีตูรการค านวณ ดงันี้  สนิเชือ่ทีเ่บกิใช ้x อตัราดอกเบีย้ x จ านวนวนั                                                                                     
                              365 (จ านวนวนัในรอบปี) 

 จ านวนวนัต่อปีทีใ่ชใ้นการ
ค านวณอตัราดอกเบีย้ 

365 วนั 

 อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีใช้
เกนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช/ีอตัรา
ดอกเบีย้สงูสุดกรณีผดินดัช าระหนี้ 

คดิในอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสุดทีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ยละ 3 ต่อปี 
แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 18 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิตน้ทีค่า้งช าระ 

 
หมำยเหต ุ: อตัราดอกเบีย้ MOR อา้งองิตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ล่าสุดของธนาคารฯ ทัง้นี้อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 

       อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามประกาศธนาคารในเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com หรอืประกาศ ณ สาขาทีท่ าการธนาคาร 
 
 
 
 
 

ตำรำงกำรเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ     ผูข้ำยผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย 

SME กล้ำให้ Standby OD                                                   ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย 
 

                                                         วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) 

 
 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบัน้ี ควรศกึษารายละเอยีด 

และเงือ่นไขโดยละเอยีด ก่อนทีท่่านจะตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์                                (เริม่ใชว้นัที ่1 มถิุนายน 2565) 
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3. อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 
 
อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบไม่ใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 คา่ธรรมเนียมจดัการใหกู้ ้ 3.0% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ และไมเ่กนิอตัราสงูสดุตามประกาศของธนาคาร 
 คา่ธรรมเนียมในการใชเ้ชค็ 3,000 บาท/ปี รวมคา่จดัพมิพเ์ชค็ คา่อากรและคา่บรกิารจดัส่ง (เรยีกเกบ็ล่วงหน้า) 
 คา่ใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานบรรษทัประกนั
สนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)  

- คา่ธรรมเนียมการค ้าประกนัสนิเชือ่ปีละ 1.75% ของวงเงนิค ้าประกนัสนิเชือ่ โดยรฐับาล
สนับสนุนคา่ธรรมเนียมแทนลกูคา้ใน 2 ปีแรก และส าหรบัผลติภณัฑว์งเงนิเบกิเกนิบญัชี
แบบไมใ่ชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั หรอืผลติภณัฑว์งเงนิเบกิเกนิบญัชทีีว่งเงนิอนุมตัสิงูกวา่
มลูคา่หลกัประกนั ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการค ้าประกนัตัง้แต่ปีที ่3 เป็นตน้ไป ใน
อตัรา 1.75% ของยอดวงเงนิสนิเชือ่ ในปีทีจ่่ายคา่ธรรมเนียมการค ้าประกนั จนครบอายุ
สญัญาสนิเชือ่ 

- คา่ด าเนินการค ้าประกนั ส าหรบัการขอใหอ้อกหนงัสอืค ้าประกนั ในอตัรา 500 บาทต่อฉบบั 

 คา่ใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 

 
- คา่อากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาประธาน (0.05% ของวงเงนิ สงูสุดไมเ่กนิ 10,000 บาท) 
และคูฉ่บบัสญัญาประธาน (5 บาทต่อฉบบั) 
- คา่อากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาค ้าประกนั (10 บาทต่อฉบบั) และคูฉ่บบัสญัญาค ้าประกนั  
(5 บาทต่อฉบบั) 

 คา่ใชจ้่ายในการด าเนินการดา้น
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนสทิธิ
และนิตกิรรมหลกัประกนั 

ตามประกาศธนาคารเรือ่ง คา่ธรรมเนียม
การใหบ้รกิารสนิเชือ่ธุรกจิ 

ไมม่ ี

 คา่จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทาง
ธุรกจิ (ส าหรบัหลกัประกนัประเภทเงนิฝาก) 

ตามประกาศธนาคารเรือ่ง คา่ธรรมเนียม
การใหบ้รกิารสนิเชือ่ธุรกจิ 

ไมม่ ี

 คา่ส ารวจและประเมนิราคา  
(ส าหรบัหลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย)์ 

ตามประกาศธนาคารเรือ่ง คา่ธรรมเนียม
การใหบ้รกิารสนิเชือ่ธุรกจิ 

ไมม่ ี

 คา่เบีย้ประกนัอคัคภียั 
(ส าหรบัหลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย)์ 

ตามคา่เบีย้ประกนัทีร่ะบุในกรมธรรม์
ของบรษิทัประกนัภยั 

ไมม่ ี

 การเปลีย่นแปลงคา่บรกิารและเบีย้ปรบั ตามประกาศธนาคารเรือ่ง คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารสนิเชือ่ธุรกจิ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา 
 คา่ตดิตามทวงถามหนี้ ไมม่ ี

4. เงื่อนไขกำรผอ่นช ำระ 
 สามารถช าระหนี้ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน หรอืช าระเฉพาะดอกเบี้ยทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ณ. สิน้วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนทีเ่กดิจาก
การทีลู่กคา้มกีารเบกิเงนิเกนิบญัช ีโดยลูกคา้ตอ้งน าเงนิฝากเขา้บญัชกีระแสรายวนัทีม่วีงเงนิเบกิเกนิบญัชขีองธนาคารไทยเครดติฯ ทัง้นี้ 
กรณีลูกคา้ไมช่ าระดอกเบีย้ ธนาคารจะน าดอกเบีย้ทบกบัเงนิตน้ในเดอืนถดัไป 
 หากท่านมปัีญหาในการช าระคนืเงนิกูต้ามเวลาทีก่ าหนด กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัท ีเพื่อรว่มกนัพจิารณาเงือ่นไขการช าระ
คนืในรปูแบบอื่น 
5. ล ำดบักำรตดัช ำระ 
 ลูกคา้ตอ้งมวีงเงนิคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการตดัช าระดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้  
6. ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

 ลูกคา้จะตอ้งน าเงนิฝากเขา้บญัชกีระแสรายวนัทีม่วีงเงนิเบกิเกนิบญัชขีองธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย ผา่นสาขาธนาคารไทย
เครดติ เพือ่รายยอ่ย ทุกสาขา หรอืผา่นสาขาของธนาคารอื่น ๆ หรอืผา่นชอ่งทางการท าธุรกรรมอื่น ๆ เชน่ Mobile Banking, Internet 
Banking ฯลฯ ชอ่งทางใดกไ็ด ้เพือ่ช าระดอกเบีย้ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
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7. ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผูค้ ำ้ประกนัหรือหลกัประกนั 

 กรณีเป็นผูกู้ป้ระเภทนิตบิุคคล ตอ้งมกีารค ้าประกนัโดยเจา้ของ และ/หรอื ผูม้สี่วนไดเ้สยีส าคญัของกจิการทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชือ่ 
 ตอ้งมกีารค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ  
 หลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย ์ตอ้งท าการจ านองกบัธนาคาร เพือ่เป็นประกนัการช าระหนี้ 
 หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก ตอ้งมกีารจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิ เพือ่เป็นประกนัการช าระหนี้ 
 หลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัการประเมนิราคาจากบรษิทัประเมนิราคาตามทีธ่นาคารก าหนด 
8. ค่ำธรรมเนียมในกำรยกเลิกวงเงินสินเช่ือก่อนก ำหนด (Cancellation Fee) 

 คา่ธรรมเนียมในการยกเลกิวงเงนิสนิเชือ่ก่อนก าหนด หรอืการยกเลกิวงเงนิสนิเชือ่โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ไปใชว้งเงนิสนิเชือ่                     
กบัสถาบนัการเงนิอื่น : ไมม่ ี
9. ค่ำธรรมเนียมในกำรทบทวนวงเงินและต่ออำยสุญัญำเบิกเงินเกินบญัชี 

 คา่ธรรมเนียมในการทบทวนวงเงนิและต่ออายสุญัญาเบกิเงนิเกนิบญัช:ี ไมม่ ี
10. ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์

 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มือาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงทีไ่ดก้ระท าไวต้ามสญัญา และหากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญามกีาร
ก าหนดอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(MOR) หรอื อตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายยอ่ย
ชัน้ด ี(MRR) เป็นตน้ มกีารเปลีย่นแปลง อาจท าใหจ้ านวนดอกเบีย้ทีต่อ้งช าระเพิม่ขึน้ได ้
     ซึง่การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิดงักล่าวจะถูกประกาศไว ้ลกูคา้สามารถตรวจสอบการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิ
ดงักล่าวไดท้ีส่าขาของธนาคาร หรอืเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com 
11. กำรท ำประกนัวินำศภยัส ำหรบัผลิตภณัฑ ์
 ทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่สนอเป็นหลกัประกนัตอ้งไดร้บัการท าประกนัอคัคภียั  
12. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 เพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการประกอบกจิการ หรอืเสรมิสภาพคล่องใหแ้กธุ่รกจิ ใหส้ามารถด าเนินธุรกจิตอ่ไปได ้
13. ส่ิงท่ีควรทรำบเพ่ิมเติม 
 ส าหรบัผลติภณัฑ์วงเงนิเบกิเกนิบญัชี (OD) แบบไม่ใช้หลกัทรพัย์ค ้าประกนั และวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) แบบใช้หลกัทรพัย์ค ้า
ประกนัทีว่งเงนิอนุมตัสิูงกว่ามูลค่าหลกัประกนั ลูกคา้ยงัคงมพีนัธะในการช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีตามเงื่อนไขทีธ่นาคาร 
และบสย. ก าหนด ตัง้แต่ปีที ่3 เป็นตน้ไป ตลอดของการใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัช ีซึง่คดิในอตัราปีละ 1.75% ของวงเงนิทีท่ าสญัญา โดยก่อน
ครบก าหนดอายุของหนังสอืค ้าประกนัของบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารจะท าการแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ก่อนวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียม และลูกคา้ต้องน าเงนิเขา้บญัชกีระแสรายวนัทีม่วีงเงนิเบกิเกนิบญัชี เพื่อช าระใหแ้ก่ธนาคารให้
แลว้เสรจ็ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดช าระคา่ธรรมเนียมดงักล่าว 
 กรณีลูกคา้ไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีใหแ้ก่ธนาคารตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และธนาคารไดช้ าระแทน และหรอืทดรอง
จ่ายแทนลูกคา้ไปก่อน ธนาคารจะท าการหกัเงนิหรอืถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัของลูกคา้ไปช าระใหก้บั บสย. ทัง้นี้ หากเงนิ
ในบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัไม่มหีรอืมไีม่เพยีงพอ จะถอืเป็นการเบกิเงนิเกนิบญัชีของลูกคา้ ซึ่งอาจจะท าใหม้รีายการดอกเบี้ยทีต่้อง
ช าระเกดิขึน้ 
 ธนาคารด าเนินการจดัส่งหนงัสอืแจง้ยอดหนี้ทีเ่บกิเงนิเกนิบญัช ีใหลู้กคา้ตามขัน้ตอนปกตขิองการปฏบิตังิาน กรณีทีลู่กคา้มคีวาม
ตอ้งการใบแจง้รายการเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงคา้ง สามารถรอ้งขอผา่นผา่นบรกิารผูช้ว่ยธุรกจิสว่นบุคคล (Standby Assistant)   
 กรณีลูกคา้เปลีย่นแปลงทีอ่ยูใ่นการตดิต่อทีไ่ดใ้หไ้วก้บัธนาคาร ลูกคา้จะตอ้งแจง้ทีอ่ยูใ่หมใ่หธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั เพือ่ประโยชน์
ของลูกคา้เอง ทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารต่างๆ จากธนาคาร เชน่ หนงัสอืแจง้ยอดหนี้ หนงัสอืทวงถามกรณีผดินดัช าระหนี้  เป็นตน้ เพราะหาก
ลูกคา้ไมแ่จง้การเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่และธนาคารไดแ้จง้ขอ้มลูข่าวสารทีส่ าคญัไปยงัทีอ่ยูเ่ดมิ แลว้ลูกคา้ไมต่ดิต่อกลบัภายในระยะเวลาที่
ก าหนด อาจส่งผลใหลู้กคา้ผดิสญัญาในขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้ ซึง่อาจท าใหธ้นาคารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลูกคา้ได้ 
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 ธนาคารอาจมสีทิธใินการด าเนินการหกักลบลบหนี้(หากม)ี เป็นบางกรณี ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความยนิยอมของลูกคา้ ซึง่จะไดท้ าขอ้ตกลง
ไวต้ัง้แต่วนัท าสญัญา และจะมหีนงัสอืแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนการด าเนินการทุกครัง้ ยกเวน้กรณีลูกคา้มหีนงัสอืแจง้ยนิยอมไวแ้ลว้ หรอื
ลูกคา้ทีผ่ดินดัช าระหนี้ 
 กรณีทีลู่กคา้มหีนี้คา้งช าระ ธนาคารจะมกีระบวนการเรยีกเกบ็หนี้ตามกลยุทธ ์และการบรหิารจดัการหนี้  โดยจะมพีนกังานทีด่แูล
บญัชลีูกหนี้ในแต่ละชว่งเวลา  ลูกคา้สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบัภาระหนี้ หรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ป็นหนงัสอืแจง้ได้ 
 ลูกคา้ยงัคงมพีนัธะในการจดัส่งเอกสารแสดงตวัตนหรอืธุรกจิของลูกคา้  เอกสารทีแ่สดงความสามารถในการช าระหนี้ ใหธ้นาคารอยา่ง
ต่อเนื่องจนกวา่จะสิน้สุดสญัญา เพือ่ใหธ้นาคารไดต้ดิตามไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
14. ข้อควรระวงั 

 กรณีลูกคา้สัง่จ่ายเงนิออกจากบญัชเีกนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี ธนาคารมสีทิธปิฏเิสธการจ่ายเงนิออกจากบญัชตีามค าสัง่ของลูกคา้ได ้
 กรณีลูกคา้ผดินดั ไมช่ าระหนี้ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา หรอืช าระหนี้ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของธนาคาร ธนาคารจะคดิ
ดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสุดทีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ยละ 3 ต่อปี แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 18 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิตน้ทีผ่ดิ
นดัช าระ                                                
 กรณีลูกคา้ผดินดัช าระหนี้ ทางธนาคารอาจมกีารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได ้ทัง้นี้ขึน้กบัดุลยพนิิจของธนาคาร 
 เพื่อหลกีเลีย่งการถูกคดิอตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีใชเ้กนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช/ีอตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีผดินดัช าระหนี้ ลูกคา้จะตอ้งช าระหนี้ 
ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนดไวใ้นสญัญา และหลกีเลีย่งการสัง่จ่ายเชค็เกนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
15. รำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทำงกำรร้องเรียน/ติดต่อธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย 

 หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ หรอืตอ้งการรอ้งเรยีน ลูกคา้สามารถตดิต่อสอบถามหรอืแจง้ขอ้มลูการรอ้งเรยีนไดท้ี ่
- ศูนยผ์ูช้ว่ยธุรกจิส่วนบุคคล (Standby Assistant) ผา่นชอ่งทางในการตดิต่อ โทร. 02-095-5999  
- ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์ ผา่นชอ่งทางในการตดิต่อ โทร. 02-697-5454  
- เวบ็ไซตธ์นาคารฯ ผา่นชอ่งทางในการตดิต่อ www.tcrbank.com 
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