
Consumer Loan V.01/2023 

เอกสารข�อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ� (Product Sale Sheet )
ผู�ออกผลิตภัณฑ� :  ธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายย�อย จำกัด (มหาชน )
ชื่อผลิตภัณฑ� : สินเชื่อหมุนเว�ยนส�วนบุคคล                                        ข�อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

1.     ประเภทผลิตภัณฑ�

     เปนวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนเพ่ืออุปโภคบริโภคสวนบุคคลภายใตการกำกับ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ทีไ่มตองมีหลักทรัพยค้ำประกันหรือบุคคล
ค้ำประกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอก และอัตราดอกเบ้ียไมเกิน
เกณฑตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้จะไมมีการคิดดอกเบี้ย
เมื่อไมมีการใชวงเงิน

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ�

    วงเงินอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได สูงสุดไมเกิน  2 ลานบาท 
สำหรับผูที่มีรายไดประจำตั้งเเต 30,000 บาท ตอเดือนขึ้นไป โดยไมมีคา
ธรรมเนียมแรกเขาและรายป และคาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนา 
สามารถเลือกชำระคืนเปนรายเดือน ในรูปแบบท่ีตองการ ไมวาจะเปนชำระคืน
แบบเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดใชจาย หรือ 500 บาท 
แตไมต่ำกวาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ ขึ้นอยูกับจำนวนใดจะสูงกวา
หรือจะชำระเกินกวาจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด

3. ดอกเบี้ย ค�าบร�การต�างๆ และเบี ้ยปรับ

   อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดไมเกินรอยละ 25 ตอป

4. ค�าบร�การ

    คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ : คาอากรแสตมป รอยละ 0.05 
ของวงเงินสินเช่ือ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปล่ียนแปลงไดตามประกาศ
ของทางราชการที่กำหนด

5. ค�าใช�จ�ายในการชำระเง�น /ค�าใช�จ�ายอื่นๆ

      ค�าใช�จ�ายในการชำระเง�น
   • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย                  ไมมีคาใชจาย
   • ธนาคารทหารไทยธนชาต                   15-30 บาท/รายการ
   • ธนาคารไทยพาณิชย                    15-30 บาท/รายการ
   • ธนาคารกรุงไทย                         25 บาท/รายการ 
(กรณีชำระตอรายการเกิน 50,000 บาท คิดคาธรรมเนียม 0.1% ของสวนท่ีเกิน
50,000 บาท สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท ชำระผานชองทาง อิเล็กทรอนิกส 
15 บาท /รายการ)
   • เคานเตอรเซอรวิส                     15-20 บาท/รายการ 
ชำระไดไมเกิน 49,000 บาท / รายการ
   • เทสโกโลตัส                                   12 บาท/รายการ 
ชำระไดไมเกิน 49,000 บาท/รายการ

      ค�าใช�จ�ายในการติดตามทวงถามหนี้
    • ไมเกิน 50 บาท/รอบการทวงถามหน้ี กรณีมีหน้ีคางชำระ 1 งวด
    • ไมเกิน 100 บาท/รอบการทวงถามหน้ี กรณีมีหนีค้างชำระมากกวา 1 งวด
    • กรณีมีหน้ีคางชำระหรือหน้ีท่ีถึงกำหนดชำระสะสมท่ีไมเกิน 1,000 บาท 
ไมเรียกเก็บคาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

       ค�าขอใบแจ�งยอดบัญชีของแต�ละงวด (ชุดท่ี 2 เปนตนไป )   ไมเรียกเก็บ

6.  การใช�วงเง�นสินเชื ่อ

    • สามารถเบิกถอนผาน ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454 เวลา  
08.00 น. - 22.00 น. จากน้ันธนาคารจะดำเนินการโอนไปยังบัญชี PromptPay ID 
ของลูกคา และ/หรือชองทางที่ธนาคารกำหนด

7.   การชำระเง�นคืนสินเชื ่อ

  ชำระดวยเงินสดตามชองทางตางๆ ที่ทางธนาคารกำหนด

8.  กรณีผิดเง� ่อนไข

    • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เทากับ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด
ที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มรอยละ 3 ตอปแตไมเกินรอยละ 25 ตอป
ของเงินตนที่คางชำระทั้งจำนวน
    • หากผิดนัดชำระหน้ี ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท 
หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ตนเงิน ดอกเบี้ย และ
คาใชจายที่เกี่ยวของได 
    • หากทานผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารอาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและ
ดำเนินการทางกฎหมายตอไป

9.  การแจ�งการได�รับชำระเง�น

    • จัดสงเอกสารการชำระเงินใหแกลูกคาทุกเดือนทาง E-mail ตามท่ี ลูกคา
ไดแจงไวกับธนาคาร โดยแจงรายละเอียดรายการท่ีลูกคาไดชำระ เชน จำนวน
ตนเงิน ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด (ถามี) คาธรรมเนียม/เบ้ียปรับ (ถามี) จำนวน
ท้ังหมดท่ีชำระคางวดสินเช่ือใหแกธนาคารแลว

10.  การแจ�งเปลี่ยนแปลงเง� ่อนไขการให�บร�การ

  • ในกรณีที ่มีการเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขการใหบริการ อัตราดอกเบี้ย 
คาธรรมเนียม ที่ทำใหลูกคาเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน

11.  ช�องทางในการติดต�อธนาคาร เพ�่อสอบถามข�อมูล /
      แจ�งปลี่ยนแปลงข�อมูล

  • สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
  • ศูนยลูกคาสัมพันธ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย โทร. 0 2697 5454
  •  www.tcrbank.com

    ข�อควรระวัง!!
    • อัตราดอกเบ้ียทีเ่รียกเก็บ เปนการอางอิง อัตราดอกเบีย้ MRR ตามประกาศ
ของธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยตามที่ใชจริงและคิดเปนรายวัน
    • ดอกเบ้ียคิดต้ังแตวันท่ีไดเบิกถอน โดยหากผิดนัดชำระ อาจมีดอกเบ้ีย
ผิดนัดชำระหน้ีและคาใชจายในการติดตามทวงหน้ีเพ่ิม
    • ธนาคารอาจมีความจำเปนตองติดตามทวงถามหน้ีจากทาน และ/หรือ
ผูเก่ียวของ ธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรืออาจมอบหมาย
ใหบุคคลท่ีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหน้ีเปนผูดำเนินการแทนธนาคารก็ได

    ช�องทางการร�องเร�ยน
    •  ทานสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย หรือ
      ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454
     •  ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแหงประเทศไทย
      (ธปท.) โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th


