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1. ค ำอธิบำยผลิตภณัฑ ์
 เป็นบรกิารใหกู้เ้งนิเบกิเกนิบญัชสี าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อย เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และเสรมิสภาพคล่องในการด าเนินธุรกจิ 
โดยตอ้งมบีญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั และใชเ้ชค็ในการเบกิถอนหมุนเวยีนภายในวงเงนิทีต่กลงไวก้บัธนาคาร ซึง่ลกูคา้สามารถถอนหมด
เตม็จ านวน หรอืทยอยถอนบางสว่นออกจากบญัชกีระแสรายวนั และสามารถช าระหนี้ทัง้จ านวนหรอืบางสว่นกไ็ด ้โดยการน าเงนิฝากเขา้
บญัชกีระแสรายวนัทีม่วีงเงนิเบกิเงนิเกนิบญัช ี
2. ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์
 
ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์ วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบไม่ใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 วงเงนิอนุมตั ิ 3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ต่อเดอืน สงูสดุไม่เกนิ 10.0 ลา้นบาท 
 ประเภทสนิเชื่อ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) 
 ระยะเวลา 1 ปี และทบทวนวงเงนิทุกปี 
 หลกัประกนั - อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 

สถานประกอบการ ทีอ่ยู่อาศยั (บา้นเดีย่ว 
ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม) 
- เงนิฝาก 

ไม่ใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั 

 การค ้าประกนัสนิเชื่อโดย บสย.  หลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย:์ สง่ค ้า
ประกนัทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ  

 หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก: สง่ค ้าประกนั
เฉพาะวงเงนิสว่นทีเ่กนิมลูค่าเงนิฝากทีเ่ป็น
หลกัประกนั 

วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตัติอ้งสง่ค ้าประกนั
สนิเชื่อกบั บสย. ทัง้จ านวน 

 อตัราดอกเบีย้: 
ต ่าสดุ MOR - 0.53% ต่อปี 
สงูสดุ MOR + 6.22% ต่อปี 

ต ่าสดุ MOR + 8.22% ต่อปี 
สงูสดุ MOR + 9.72% ต่อปี 

 การค านวณดอกเบีย้ 
รายวนั (โดยช าระรายเดอืน)  

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

 จ านวนวนัต่อปีทีใ่ชใ้นการ
ค านวณอตัราดอกเบีย้ 

365 วนั 

 อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีใช้
เกนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช/ีอตัรา
ดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินดัช าระหนี้ 

คดิในอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสดุทีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ยละ 3 ต่อปี 
แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 18 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิตน้ทีค่า้งช าระ 

 
หมำยเหต ุ: อตัราดอกเบีย้ MOR อา้งองิตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อล่าสดุของธนาคารฯ ทัง้นี้อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 

       อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามประกาศธนาคารในเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com หรอืประกาศ ณ สาขาทีท่ าการธนาคาร 

ตำรำงกำรเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ     ผูข้ำยผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย 

SME กล้ำให้ Standby OD                                                   ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย 
 

                                                         วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) 

 
 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี้ ควรศกึษารายละเอยีด 

และเงือ่นไขโดยละเอยีด ก่อนทีท่่านจะตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์                                (เริม่ใชว้นัที ่2 กนัยายน 2565) 
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3. อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 
วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD)  

แบบไม่ใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้ ้ 3.0% ของวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ และไม่เกนิอตัราสงูสดุตามประกาศของธนาคาร 
 ค่าธรรมเนียมในการใชเ้ชค็ 3,000 บาท/ปี รวมค่าจดัพมิพเ์ชค็ ค่าอากรและค่าบรกิารจดัสง่ (เรยีกเกบ็ล่วงหน้า) 
 ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 

 
- ค่าอากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาประธาน (0.05% ของวงเงนิ สงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท) 
และคู่ฉบบัสญัญาประธาน (5 บาทต่อฉบบั) 
- ค่าอากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาค ้าประกนั (10 บาทต่อฉบบั) และคู่ฉบบัสญัญาค ้าประกนั  
(5 บาทต่อฉบบั) 

 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดา้น
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนสทิธิ
และนิตกิรรมหลกัประกนั 

ตามประกาศธนาคารเรื่อง ค่าธรรมเนียม
การใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิ 

ไม่ม ี

 ค่าจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทาง
ธุรกจิ (ส าหรบัหลกัประกนัประเภทเงนิฝาก) 

ตามประกาศธนาคารเรื่อง ค่าธรรมเนียม
การใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิ 

ไม่ม ี

 ค่าส ารวจและประเมนิราคา  
(ส าหรบัหลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย)์ 

ตามประกาศธนาคารเรื่อง คา่ธรรมเนียม
การใหบ้รกิารสนิเชื่อธรุกจิ 

ไม่ม ี

 ค่าเบีย้ประกนัอคัคภียั 
(ส าหรบัหลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย)์ 

ตามค่าเบีย้ประกนัทีร่ะบใุนกรมธรรม์
ของบรษิทัประกนัภยั 

ไม่ม ี

 การเปลีย่นแปลงค่าบรกิารและเบีย้ปรบั ตามประกาศธนาคารเรื่อง ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา 
 ค่าตดิตามทวงถามหนี้ ไม่ม ี

 
4. ค่ำใช้จำ่ยให้แก่หน่วยงำน บสย. 

ค่ำใช้จ่ำยให้แก่หน่วยงำน บสย. 

วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) 
แบบใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนัท่ี
วงเงินอนุมติัอยู่ภำยใต้มูลค่ำ

หลกัประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) 
แบบไม่ใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

 หรือแบบใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนัท่ีวงเงินอนุมติั 
สงูกว่ำมูลค่ำหลกัประกนั  

วงเงนิอนุมตัไิมเ่กนิ 10.0 ลา้นบาท วงเงนิอนุมตัไิมเ่กนิ 3 ลบ. วงเงนิอนุมตัมิากกวา่ 3 ลบ. 

คา่ธรรมเนียมการค ้าประกนัสนิเชื่อ
ตลอดอายสุญัญา (อตัรารอ้ยละต่อปี) 

- 

ปีที่ 1-3 : อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
1.0 ต่อปีของวงเงนิสนิเชื่อที่ให ้บสย. 
ค ้าประกนั (รฐัฯเป็นผูจ้า่ยแทน) 
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: อตัราสูงสุดไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.50 ต่อปีของวงเงนิสนิเชื่อที่
ให ้บสย. ค ้าประกนั 

ปีที ่1: อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.75 ต่อปี ของวงเงนิเชื่อทีใ่ห ้
บสย. ค ้าประกนั หรอืตามที ่บสย. 
ก าหนดไวใ้นแต่ละโครงการค ้า
ประกนั 
ปีที ่2 เป็นต้นไป: อตัราสงูสดุไม่
เกนิรอ้ยละ 1.0 ต่อปี ของวงเงนิ
สนิเชื่อทีใ่ห ้บสย. ค ้าประกนั หรอื
ตามที ่บสย. ก าหนดไวใ้นแต่ละ
โครงการค ้าประกนั 

คา่จดัการค ้าประกนัสนิเชื่อตลอด
อายสุญัญา (อตัรารอ้ยละต่อปี) 

- - 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 0.25 ต่อ
ปีของวงเงนิสนิเชื่อทีใ่ห ้บสย. ค ้า
ประกนั หรอืตามที ่บสย. ก าหนด
ไวใ้นแต่ละโครงการค ้าประกนั 

คา่ด าเนินการค ้าประกนั (ต่อฉบบั) อตัรา 500 บาท ส าหรบัการออกหนงัสอืค ้าประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 20 ล้านบาทต่อฉบบั 
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5. เง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ 
 สามารถช าระหนี้ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน หรอืช าระเฉพาะดอกเบีย้ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ณ. สิน้วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนทีเ่กดิจาก
การทีลู่กคา้มกีารเบกิเงนิเกนิบญัช ีโดยลูกคา้ต้องน าเงนิฝากเขา้บญัชกีระแสรายวนัทีม่วีงเงนิเบกิเกนิบญัชขีองธนาคารไทยเครดติฯ ทัง้นี้ 
กรณีลกูคา้ไม่ช าระดอกเบีย้ ธนาคารจะน าดอกเบีย้ทบกบัเงนิตน้ในเดอืนถดัไป 
 หากท่านมปัีญหาในการช าระคนืเงนิกูต้ามเวลาทีก่ าหนด กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัท ีเพื่อร่วมกนัพจิารณาเงื่อนไขการช าระ
คนืในรปูแบบอื่น 
6. ล ำดบักำรตดัช ำระ 
 ลกูคา้ตอ้งมวีงเงนิคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการตดัช าระดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้  
7. ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

 ลกูคา้จะตอ้งน าเงนิฝากเขา้บญัชกีระแสรายวนัทีม่วีงเงนิเบกิเกนิบญัชขีองธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย ผ่านสาขาธนาคารไทย
เครดติ เพื่อรายย่อย ทุกสาขา หรอืผ่านสาขาของธนาคารอื่น ๆ หรอืผ่านช่องทางการท าธุรกรรมอื่น ๆ เช่น Mobile Banking, Internet 
Banking ฯลฯ ช่องทางใดกไ็ด ้เพื่อช าระดอกเบีย้ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
8. ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผูค้ ำ้ประกนัหรอืหลกัประกนั 

 กรณีเป็นผูกู้ป้ระเภทนิตบิุคคล ตอ้งมกีารค ้าประกนัโดยเจา้ของ และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีส าคญัของกจิการทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชื่อ 
 วงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตัติอ้งมกีารค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
 หลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย ์ตอ้งท าการจ านองกบัธนาคาร เพื่อเป็นประกนัการช าระหนี้ 
 หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก ตอ้งมกีารจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิ เพื่อเป็นประกนัการช าระหนี้ 
 หลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัการประเมนิราคาจากบรษิทัประเมนิราคาตามทีธ่นาคารก าหนด 
9. ค่ำธรรมเนียมในกำรยกเลิกวงเงินสินเช่ือก่อนก ำหนด (Cancellation Fee) 

 ค่าธรรมเนียมในการยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อก่อนก าหนด หรอืการยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อไปใชว้งเงนิสนิเชื่อ                     
กบัสถาบนัการเงนิอื่น : ไม่ม ี
10. ค่ำธรรมเนียมในกำรทบทวนวงเงินและต่ออำยุสญัญำเบิกเงินเกินบญัชี 

 ค่าธรรมเนียมในการทบทวนวงเงนิและต่ออายุสญัญาเบกิเงนิเกนิบญัช:ี ไม่ม ี
11. ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์

 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มือาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงทีไ่ดก้ระท าไวต้ามสญัญา และหากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญามกีาร
ก าหนดอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เชน่ อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(MOR) หรอื อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายย่อย
ชัน้ด ี(MRR) เป็นตน้ มกีารเปลีย่นแปลง อาจท าใหจ้ านวนดอกเบีย้ทีต่อ้งช าระเพิม่ขึน้ได ้
     ซึง่การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิดงักล่าวจะถูกประกาศไว ้ลกูคา้สามารถตรวจสอบการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิ
ดงักล่าวไดท้ีส่าขาของธนาคาร หรอืเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com 
12. กำรท ำประกนัวินำศภยัส ำหรบัผลิตภณัฑ ์
 ทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่สนอเป็นหลกัประกนัตอ้งไดร้บัการท าประกนัอคัคภียั  
13. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบกจิการ หรอืเสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่ธุรกจิ ใหส้ามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้
14. ส่ิงท่ีควรทรำบเพ่ิมเติม 
 ส าหรบัผลติภณัฑ์วงเงนิเบกิเกนิบญัชี (OD) แบบไม่ใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั และวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) แบบใช้หลกัทรพัยค์ ้า
ประกนัทีว่งเงนิอนุมตัสิงูกว่ามูลค่าหลกัประกนั ลกูคา้ยงัคงมพีนัธะในการช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัและ/หรอืค่าจดัการค ้าประกนัรายปี
ตามเงื่อนไขทีธ่นาคาร และ บสย. ก าหนด จนครบอายุสญัญาสนิเชื่อในอตัราตามที ่บสย. ก าหนดไวใ้นแต่ละโครงการค ้าประกนั โดยก่อนครบ
ก าหนดอายุของหนงัสอืค ้าประกนัของบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารจะท าการแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนวนัครบ
ก าหนดช าระค่าธรรมเนียม และลูกค้าต้องน าเงินเขา้บญัชีกระแสรายวนัที่มีวงเงนิเบิกเกินบญัชี เพื่อช าระให้แก่ธนาคารให้แล้วเสรจ็
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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 กรณีลูกคา้ไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีใหแ้ก่ธนาคารตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และธนาคารไดช้ าระแทน และหรอืทดรอง
จ่ายแทนลกูคา้ไปก่อน ธนาคารจะท าการหกัเงนิหรอืถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัของลกูคา้ไปช าระใหก้บั บสย. ทัง้นี้ หากเงนิ
ในบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัไม่มหีรอืมไีม่เพยีงพอ จะถอืเป็นการเบกิเงนิเกนิบญัชีของลูกคา้ ซึง่อาจจะท าใหม้รีายการดอกเบีย้ทีต่้อง
ช าระเกดิขึน้ 
 ธนาคารด าเนินการจดัสง่หนงัสอืแจง้ยอดหนี้ทีเ่บกิเงนิเกนิบญัช ีใหล้กูคา้ตามขัน้ตอนปกตขิองการปฏบิตังิาน กรณีทีล่กูคา้มคีวาม
ตอ้งการใบแจง้รายการเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงคา้ง สามารถรอ้งขอผ่านผ่านบรกิารผูช้่วยธุรกจิสว่นบุคคล (Standby Assistant)   
 กรณีลูกคา้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการตดิต่อทีไ่ดใ้หไ้วก้บัธนาคาร ลกูคา้จะต้องแจง้ทีอ่ยู่ใหมใ่หธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั เพื่อประโยชน์
ของลกูคา้เอง ทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารต่างๆ จากธนาคาร เช่น หนังสอืแจง้ยอดหนี้ หนงัสอืทวงถามกรณีผดินัดช าระหนี้  เป็นตน้ เพราะหาก
ลกูคา้ไม่แจง้การเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ และธนาคารไดแ้จง้ขอ้มลูข่าวสารทีส่ าคญัไปยงัทีอ่ยู่เดมิ แลว้ลกูคา้ไม่ตดิต่อกลบัภายในระยะเวลาที่
ก าหนด อาจสง่ผลใหล้กูคา้ผดิสญัญาในขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้ ซึง่อาจท าใหธ้นาคารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได้ 
 ธนาคารอาจมสีทิธใินการด าเนินการหกักลบลบหนี้(หากม)ี เป็นบางกรณี ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความยนิยอมของลกูคา้ ซึง่จะไดท้ าขอ้ตกลง
ไวต้ัง้แต่วนัท าสญัญา และจะมหีนงัสอืแจง้ใหล้กูคา้ทราบก่อนการด าเนินการทุกครัง้ ยกเวน้กรณีลกูคา้มหีนงัสอืแจง้ยนิยอมไวแ้ลว้ หรอื
ลกูคา้ทีผ่ดินดัช าระหนี้ 
 กรณีทีล่กูคา้มหีนี้คา้งช าระ ธนาคารจะมกีระบวนการเรยีกเกบ็หนี้ตามกลยุทธ ์และการบรหิารจดัการหนี้  โดยจะมพีนกังานทีด่แูล
บญัชลีกูหนี้ในแต่ละช่วงเวลา  ลกูคา้สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบัภาระหนี้ หรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ป็นหนงัสอืแจง้ได้ 
 ลกูคา้ยงัคงมพีนัธะในการจดัสง่เอกสารแสดงตวัตนหรอืธุรกจิของลกูคา้  เอกสารทีแ่สดงความสามารถในการช าระหนี้ ใหธ้นาคารอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะสิน้สดุสญัญา เพื่อใหธ้นาคารไดต้ดิตามไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
15. ข้อควรระวงั 

 กรณีลกูคา้สัง่จ่ายเงนิออกจากบญัชเีกนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี ธนาคารมสีทิธปิฏเิสธการจ่ายเงนิออกจากบญัชตีามค าสัง่ของลกูคา้ได ้
 กรณีลกูคา้ผดินดั ไม่ช าระหนี้ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา หรอืช าระหนี้ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ธนาคารจะคดิดอกเบีย้
ในอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสดุทีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 18 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิตน้ทีผ่ดินดัช าระ                                                
 กรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ ทางธนาคารอาจมกีารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได ้ทัง้นี้ขึน้กบัดุลยพนิิจของธนาคาร 
 เพื่อหลกีเลีย่งการถูกคดิอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีใชเ้กนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช/ีอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินดัช าระหนี้ ลกูคา้จะตอ้งช าระหนี้ 
ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนดไวใ้นสญัญา และหลกีเลีย่งการสัง่จ่ายเชค็เกนิวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
16. รำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทำงกำรรอ้งเรียน/ติดต่อธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย 

 หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์หรอืตอ้งการรอ้งเรยีน ลกูคา้สามารถตดิต่อสอบถามหรอืแจง้ขอ้มลูการรอ้งเรยีนไดท้ี ่
- ศนูยผ์ูช้ว่ยธุรกจิสว่นบุคคล (Standby Assistant) ผ่านช่องทางในการตดิต่อ โทร. 02-095-5999  
- ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์ ผ่านช่องทางในการตดิต่อ โทร. 02-697-5454  
- เวบ็ไซตธ์นาคารฯ ผ่านช่องทางในการตดิต่อ www.tcrbank.com 

 
หมำยเหตุ: ขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นเป็นขอ้มูลผลติภณัฑส์นิเชื่อ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารหรอืซือ้ผลติภณัฑท์างการเงนิ 
ในกรณีทีล่กูคา้ตกลงใชบ้รกิารหรอืชือ้ผลติภณัฑท์างการเงนิดงักล่าวแลว้ลกูคา้จะตอ้งผกูพนัตามสญัญา/ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารผลติภณัฑ์
ทางการเงนิและประกาศอตัราค่าบรกิารต่างๆ เบี้ยปรบั ที่เกี่ยวเนื่องกับเงนิฝาก เงนิใหส้นิเชื่อและค่าบรกิารอื่นๆ ของธนาคารทีจ่ะได้
ประกาศต่อไป อย่างไรกต็าม หากมขีอ้มูลใดขดัแยง้กบัค าขอใช้บรกิารฯ หรอื เงื่อนไขในสญัญาสนิเชื่อ ใหใ้ชข้อ้มลูตามค าขอใชบ้รกิารฯ 
และเงื่อนไขในสญัญาสนิเชื่อแทน 
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