
 

ห�ามฉีกขาดออกจากกัน

เอกสารข�อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ� (Product Sale Sheet)
ผู�ออกผลิตภัณฑ� :  ธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายย�อย จำกัด (มหาชน )
ชื่อผลิตภัณฑ� : สินเชื่อหมุนเว�ยนส�วนบุคคล
ข�อมูล ณ วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566

1. ผลิตภัณฑ�นี ้คืออะไร
   • สินเชื่อหมุนเวียนสวนบุคคลนี้เปน “สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับของ
      ธนาคารแหงประเทศไทย” ท่ีไมตองมีหลักทรัพยหรือผูค้ำหลักประกัน โดยคิด
      อัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก ทั้งนี ้อัตราดอกเบี้ยจะไมเกินที่ธนาคาร
      แหงประเทศไทยกำหนดไมมีการคิดดอกเบี้ยเมื่อไมมีการใชวงเงิน

2. ผลิตภัณฑ�นี ้มีลักษณะสำคัญอะไรบ�าง

4. ผลิตภัณฑ�นี ้มีความเสี่ยงอะไรบ�าง
   • การชำระคางวดควรตรงตอเวลาและตรงตามยอดชำระที่ ระบุในใบแจง
     ยอดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้และคาติดตามทวงถาม
     หนี้ที่อาจเกิดขึ้นได 
   •  หากมีปญหาในการชำระคืนเงินกูยืมตามเวลาท่ีกำหนด กรุณาแจงใหธนาคาร
      ทราบทันที

   • วงเงินอนุมัติสูงสุด ไมเกิน 2 ลานบาท 
   • สำหรับผูที่มีรายไดมากกวาหรือเทากับ 30,000 บาทตอเดือน วงเงินอนุมัติ
      สูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได 
   • สำหรับผูท่ีมีรายไดนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุดไมเกิน 
      1.5 เทาของรายได และมีวงเงินสินเชื ่อส วนบุคคลภายใตการ กำกับจาก
      ผูประกอบธุรกิจ หรือผูประกอบธุรกจิระบบหรือเครือขายอเิล็กทรอนิกสสำหรับ
      ธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคลไดไมเกิน 3 แหง รวมการขอสินเช่ือคร้ังน้ี
   • ไมมีคาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมในการเบิก
      เงินสดลวงหนา
   • สามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อผานศูนยล ูกคาสัมพันธ 0 2697 5454 โดย
      ธนาคารจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีของทานผานทาง Prompt PAY ID 
      ทั้งนี้สามารถทำรายการเบิกถอนไดไมเกิน 5 ครั้งตอวัน ในแตละครั้งมี
      ขั้นต่ำที่ 1,000 บาท และสามารถเบิกไดสูงสุด 300,000 บาท ตอวัน
   • เลือกชำระคืนในรูปแบบท่ีตองการ ไมวาจะเปนชำระคืนแบบเต็มจำนวนหรือ
      ชำระคืนข้ันต่ำ 3% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บหรือ 500 บาท แลวแตจำนวนใด
      จะสูงกวา ทั้งนี้ตองไมต่ำกวาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ หรือชำระ
      เกินกวาจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

5. คุณจะต�องมีหลักทรัพย� หร�อบุคคลค้ำประกันหร�อไม�

 • ไมตองมีหลักทรัพย หรือบุคคลค้ำประกัน

3. ผลิตภัณฑ�นี ้มีค�าบร�การอะไรบ�าง

• อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด ไมเกินรอยละ 25 ตอป
• คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ คาอากรแสตมป รอยละ 0.05 
  ของวงเงินสินเชื่อ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
  ประกาศของทางราชการท่ีกำหนด
  คาใชจายในการชำระเงิน/คาใชจายอื่นๆ
     - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย                    ไมมีคาใชจาย
     - ธนาคารทหารไทยธนชาต                     15-30 บาท/รายการ
     - ธนาคารไทยพาณิชย                           15-30 บาท/รายการ
     - ธนาคารกรุงไทย                       25 บาท/รายการ
       (กรณีชำระตอรายการเกิน 50,000 บาท คิดคาธรรมเนียม 0.1% 
       ของสวนที่เกิน 50,000 บาท สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท ชำระผาน
       ชองทางอิเล็กทรอนิกส 15 บาท/รายการ)
• เคานเตอรเซอรวิส                               15-20 บาท/รายการ
  (ชำระไดไมเกิน 49,000 บาท/ รายการ)
• โลตัส                                             12 บาท/รายการ
  (ชำระไดไมเกิน 49,000 บาท/รายการ)

หมายเหตุ : คาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผูใหบริการกำหนด

• คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
       - ไมเกิน 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ กรณีมีหนี้คางชำระ 1 งวด
       - ไมเกิน 100 บาท/รอบการทวงถามหน้ี กรณีมีหนีค้างชำระมากกวา 1 งวด 
        - กรณมีหีนีค้างชำระหรือหนีท่ี้ถึงกำหนดชำระสะสมทีไ่มเกิน  1,000 บาท
          ไมเรียกเก็บคาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ี
• คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป) ไมเรียกเก็บ

9. คุณควรทำอย�างไร หากรายละเอยีดในการติดต�อของคุณเปลีย่นแปลง
     •  คุณควรแจงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงใหธนาคารทราบทันที ผานชองทาง
       ศูนยลูกคาสัมพันธ 0 2697 5454 เพ่ือใหการส่ือสารขอมูลกับคุณเปนไปอยางรวดเร็ว

10. อะไรจะเกิดข�้นหากคุณชำระเง�นกู�ยืมก�อนครบกำหนด

   • ผลิตภัณฑน้ีเปนวงเงินสินเช่ือสวนบุคคลประเภทหมุนเวียน ท่ีคุณสามารถชำระ
     คืนเม่ือใดก็ได โดยไมมีคาปรับเกิดข้ึน

11. ผลิตภัณฑ�นี้มีข�อกำหนดและอาจทำให�คุณมีภาระหน�าที่อะไรบ�าง
   • ชำระคืนอยางนอยตามยอดเงินข้ันต่ำท่ีตองชำระ และภายในวันท่ีกำหนด โดย
     ชำระตามยอดท่ีระบุในใบแจงยอดบัญชีสินเช่ือหมุนเวียนสวนบุคคลท่ีธนาคาร
     จัดสงใหผานทางอีเมล

7. การแจ�งยืนยันได�รับชำระคืนสินเชื่อ
   • จัดสงเอกสารการชำระเงินใหแกลูกคาทุกเดือนทางอีเมลตามท่ี ลูกคาไดแจง
     ไวกับธนาคาร โดยแจงรายละเอียดรายการท่ีลูกคาไดชำระ เชน จำนวนตนเงิน 
     ตนเงิน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี) คาธรรมเนียม/เบี้ยปรับ  (ถามี) 
      จำนวนท้ังหมดท่ีชำระคางวดสินเช่ือใหแกธนาคารแลว

8. คุณจะได�รับการแจ�งการเปลี่ยนแปลงข�อกำหนดและเง�่อนไข 
     รวมถึงอัตราดอกเบี้ย หร�อค�าธรรมเนียมต�างๆ อย�างไร
    •  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบริการ อัตราดอกเบ้ียคาธรรมเนียม
      ท่ีทำใหลูกคาเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

6.  การใช�วงเง�นสินเชื่อ
    • สามารถเบิกถอนผาน ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454 เวลา 08.00 น.  
       - 22.00 น.  จากน้ันธนาคารจะดำเนินการโอนไปยังบัญชี  PromptPay ID ของลูกคา
       และ/หรือชองทางท่ีธนาคารกำหนด
   • ธนาคารจะสงใบแจงยอดบัญชีสินเช่ือสวนบุคคล ผานทางอีเมลใหคุณทราบ
      ลวงหนากอนถึงวันครบกำหนดชำระเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 วัน เพ่ือให
      คุณทราบและทำการตรวจสอบเดือนละคร้ัง

12. อะไรจะเกิดข�้นหากคุณไม�สามารถปฏิบัติตามข�อกำหนดและ
     ภาระหน�าที่ได�

     •  การชำระคืนไมตรงตามเงือ่นไขท่ีธนาคารกำหนด (ชำระลาชาหรือยอดเงินไมครบ
      ตามท่ีกำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบ้ียผิดนัด เทากับอัตราดอกเบ้ียสูงสุด
      ท่ีเรยีกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพ่ิมรอยละ 3 ตอป แตไมเกินรอยละ 25 ตอป
      ของเงินตนที่คางชำระทั้งจำนวน รวมถึงอาจจะมีคาใชจายในการติดตาม
      ทวงถามหนี้เพ่ิมเติม  รวมถึงธนาคารอาจจำเปนตองบอกเลกิสัญญาและต อง
      ดำเนินการทางกฎหมายตอไป 
   •  สำหรับลูกคาที่มีรายไดนอยกวา 30,000 บาท/เดือน หากธนาคารตรวจพบ
      วาคุณแจงขอมูลเกี่ยวกับการไดรับวงเงินสินเชื่อจากผูประกอบธุรกิจ หรือ
      สถาบันการเงินอ่ืนไมครบถวนหรือไมถูกตอง ธนาคารอาจจำเปนตองบอกเลิก
      สัญญาและดำเนินการทางกฎหมายตอไป โดยใหถือวาหนี้ที่เกิดขึ้นภายใต
      สัญญาฉบับน้ีถึงกำหนดชำระทันที

 
 

13. คุณสามารถหารายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�  หร�อ
       ติดต�อสอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�อย�างไร       

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

• ไมมี

14. ทางเลือกอื่น  ในกลุ�มผลิตภัณฑ�สินเชื่อส�วนบุคคล

• ทานสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย หรือศูนย
   ลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454
• ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
  โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th

15. ช�องทางร�องเร�ยน



วันที่สรุปยอดบัญชีที่ 1
วันที่ 10 พ.ค. 

ตัวอย�างการคำนวณดอกเบี้ย

กำหนดใหวันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันท่ี 10 ของทุกเดือน โดยมีการเบิกใชวงเงินสินเช่ือ
ณ วันที่ 5 เดือนเมษายน เปนจำนวน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ตอป 
(อัตราดอกเบี้ยเปนตัวอยางที่ใชในการคำนวณและยอดเงินที่ระบุนี้เปนเพียงยอด
โดยประมาณเทานั้น)
วันที่เบิกเงินสด
  วันที่ 5 เม.ย. 

วันที่สรุปยอดบัญชีที่ 1
วันที่ 10 เม.ย. 

กำหนดชำระภายใน
วันที่ 25 เม.ย. 

รอบบัญชีที่ 1 รอบบัญชีที่ 2

จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 6 วัน  จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 15 วัน  จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 15 วัน  
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วงเงินหมุนเวียนพรอมใช
รองรับทุกการใชจายทุกที่ทุกเวลา

ดอกเบี้ยต่ำ 

ไมตองใชหลักทรัพย
หรือบุคคลค้ำประกัน

ชำระขั้นต่ำเพียง 3%
หรือ 500 บาทตอเดือน

รวมหนี้ไวที่เดียว
ผอนภาระหนักใหเปนเบา

วงเงินอนุมัติสูงสุด 
2 ลานบาท

• สีปากกาควรเปนสีเขมเห็นชัด แนะนำใหใชปากกาสีน้ำเงิน
• กรอกขอมูลตัวบรรจงใหครบถวน ชัดเจน
• หามแกไข ขูด ลบ ขีดฆาใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

ข�อแนะนำในการกรอกข�อมูล

คุณสมบัติผู�สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร

• บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
• อายุ 20 - 65 ป
• พนักงานประจำ
• รายไดประจำ ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป (ประกอบดวยเงินเดือนและสามารถ
   รวมรายไดประจำอื่นๆ  ที่ไดรับเทากันทุกเดือน)
• อายุงานไมต่ำกวา 4 เดือน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ 
• สลิปเงินเดือน อยางนอย 1 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงานท่ีระบุ ตำแหนง
   เงินเดือน และอายุงาน (อายุเอกสารยอนหลังไมเกิน 1 เดือน)
• สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเขายอนหลัง อยางนอย 4 เดือน
กรณีสมัครเพื่อรวมหนี้
• ใบแจงหนี้บัตรเครดิตพรอมแบบฟอรมการชำระเงินฉบับลาสุด
• ใบแจงหนี้สินเชื่อสวนบุคคลพรอมแบบฟอรมการชำระเงินฉบับลาสุด

ดอกเบี้ยที่เร�ยกเก็บจากการเบิกใช�วงเง�นสินเชื่อ
= (จำนวนเงินเบิกใช x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน)/ จำนวนวันในรอบป (365 วัน)
ยอดชำระขั้นต่ำ ณ วันสรุปยอดบัญชี
= [3% x (ยอดหนี้เงินตน ณ รอบบัญชีปจจุบัน + ยอดดอกเบ้ียเรียกเก็บ ณ รอบบัญชี
ปจจุบัน)] + ยอดดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี) + ยอดคาธรรมเนียม
ณ รอบบัญชีปจจุบัน (ถามี) + ยอดหนี้สวนที่เกินวงเงิน (ถามี) + ยอดหนี้คางชำระ
จากงวดที่ผานมา (ถามี)
รายละเอียดที่แสดงในใบแจ�งยอดบัญชี รอบ 10 เม.ย. มีดังนี้
ดอกเบี้ยจากการใชวงเงินระหวางวันที่ 5 เม.ย. - 10 เม.ย. 
(20,000.00 x 25% x 6) / 365 = 82.19 บาท
ยอดเงินคางชำระที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชีทั้งสิ้น
20,000.00 + 82.19 บาท = 20,082.19 บาท
ยอดเงินขั้นต่ำที่ตองชำระ 3%
(20,000.00 + 82.19) x 3% = 602.47 บาท
ยอดเงินตนที่เรียกเก็บ ณ วันสรุปยอดบัญชี
602.47 - 82.19 = 520.28 บาท
รายละเอียดที่แสดงในใบแจ�งยอดบัญชี รอบ 10 พ.ค. มีดังนี้
ดอกเบี้ยจากการใชวงเงินระหวางวันที่ 11 เม.ย. - 25 เม.ย. 
(20,000.00 x 25% x 15)/365 = 205.48 บาท
ดอกเบี้ยจากการใชวงเงินระหวางวันที่ 26 เม.ย. - 10 พ.ค.
[(20,000.00 - 520.28) x 25% x15] /365 = 200.13 บาท
ยอดเงินคางชำระที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชีทั้งสิ้น
(20,000.00 - 520.28 + 205.48 + 200.13 = 19,885.33 บาท
ยอดเงินขั้นต่ำที่ตองชำระ 3%
19,885.33 x 3% = 596.56 บาท        

1) คาใชจายทดรองจาย
2) คาธรรมเนียม
3) ดอกเบี้ย
4) ดอกเบี้ยผิดชำระหนี้เงินตน
5) เงินตนของยอดหนี้ ที่ผูกูคางชำระนานที่สุด
6) ยอดหนี้ที่คางชำระนานรองลงมาตามลำดับ (ตัดชำระหนี้แบบแนวนอน)
หมายเหตุุ

กรณีที่มีเงินเหลือหลังจากชำระยอดตามที่ไดกลาวมาขางตน ธนาคารฯ 
จะนำเงินที่เหลือนั้นชำระยอดหนี้คงคางที่ยังไมถึงกำหนดชำระเงิน

ลำดับการหักชำระหนี้

• ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในสำเนาเอกสารและใบสมัครตองตรงกันทุกฉบับ
• การลงนามรับรองลายมือชื่อควรเปนตัวบรรจง ชัดเจน

ข�อพ�งระวัง

“ธนาคารแหงประเทศไทย ไดจัดต้ังศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน
 เพ่ือใหผูใชบริการทางการเงิน สามารถสอบถามขอสงสัยตางๆ  หรือแจง
 เรือ่งรองเรียนเก่ียวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินทีอ่ยูภายใต
 กำกับ หากตองการสอบถามขอสงสัย หรือรองเรียน หรือแจงเรื่อง
 รองเรียนท่ียังไมไดรับการแกไขสามารถตดิตอไดทีห่มายเลขโทรศัพท
 1213 โทรสาร 02 283 6151 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th”

   •  อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เปนการอางอิง อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศ
     ของธนาคาร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ใชจริงและคิดเปนรายวัน
   • ดอกเบี้ยคิดตั้งเเตวันที่ไดเบิกถอน โดยหากผิดนัดชำระ อาจมีดอกเบี้ย
      ผิดนัดชำระหนี้และคาใชจายในการติดตามทวงหนี้เพิ ่ม
   • ธนาคารอาจมีความจำเปนตองติดตามทวงหนี้จากทาน และ /หรืออาจ
      มอบหมายใหบุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงหนี้เปนผูดำเนินการแทน
     ธนาคารก็ได 
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