
 

ข้อก ำหนดขัน้ต ำ่ในกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลท่ีมีทองค ำเป็นหลกัประกนั กลุ่ม Upper Mass 
 

หวัข้อ รำยละเอียดข้อมูลท่ีเปิดเผยและหน้ำท่ีของผูข้ำยผลิตภณัฑ ์
1.1 ช่วงเวลำก่อนซ้ือผลิตภณัฑห์รอืเข้ำท ำสญัญำ 
ก. อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้เป็นประเภทอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตลอดอายุสญัญา โดยค านวณดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก (Effective interest rate) ดงันี้ 
(1) อตัราดอกเบีย้ : MGR-5.75%ต่อปี (ปัจจุบนั 10.80%ต่อปี) ปัจจบุนั MGR = 16.55%

ต่อปี  
(2) จ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืน 

 วธิกีารค านวณดอกเบีย้ = เงนิตน้ X อต้ราดอกเบีย้ต่อปี / 365 X จ านวนวนั 
ข. วงเงนิสงูสดุทีส่ามาถให้
กูย้มืได ้

 วงเงนิตัง้แต่ 100,001 บาท และสงูสดุทีใ่หส้นิเชื่อบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนัไดไ้ม่
เกนิ 2,000,000 บาทต่อราย 

ค. อายุของสญัญา  อายุของสญัญาสนิเชื่อสงูสดุไม่เกนิ 18 เดอืน โดยลกูคา้ตกลงช าระหนี้ทัง้หมดตามสญัญา
ใหก้บัธนาคารภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัทีท่ าสญัญา และอาจต่อสญัญาได ้ครัง้ละไม่เกนิ
ระยะเวลา 3 เดอืน โดยปรบัวงเงนิใหเ้ป็นไปตามราคาประเมนิหลกัประกนัหรอืตามที่
ธนาคารก าหนด แต่ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากธนาคารก่อน 

ง. หลกัประกนั  ทองค าแทง่ หรอืทองรปูพรรณ  
ค านิยาม Y คอื ทองค าแท่งหรอืทองรปูพรรณชัน้ด ี(ผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก สคบ.) 
            N คอื ทองค าแท่งหรอืทองรปูพรรณทัว่ไป หรอืทองรปูพรรณชัน้ดทีีช่ ารุด สภาพไม่

ปกต ิเหน็ไดช้ดัเจนจากรปูลกัษณ์ 
     D คอื ทองรปูพรรณทัว่ไปทีช่ ารุด สภาพไมป่กตเิหน็ไดช้ดัเจนจากรปูลกัษณ์ 

จ. ค่าบรกิารและเบีย้ปรบั  ค่าอากรแสตมป์ 0.05%ของเงนิใหกู้ย้มื (ไม่เกนิ 10,000 บาท) 
 ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ (ผ่านเคาน์เตอรอ์ื่นหรอืช่องทางอื่น) : 15 – 40 บาทต่อครัง้ 
 ค่าขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชแีต่ละงวด (ชุดที ่2 เป็นตน้ไป) : 100 บาทต่อครัง้ 
 ลกูคา้(ผูข้อสนิเชื่อ) สามารถตรวจสอบค่าบรกิาร ไดท้ีป่ระกาศ ณ ทีท่ าการสาขาของ

ธนาคาร หรอืเวบ็ไซด ์ที ่www.tcrbank.com 
ฉ. การประกนัภยั  การประกนัภยัเกีย่วกบัหลกัประกนัทองค า ธนาคารท าประกนัภยัตามมลูค่าหลกัประกนั

โดยค านวณจากราคาประกาศสมาคมคา้ทองค า(Gold Traders Association) X น ้าหนกั 
ช. ผูค้ ้าประกนั  ไม่ม ี
ซ. การเปิดเผยขอ้มลูโดย 
    ตวัแทน 

 ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย เป็นผูใ้หส้นิเชื่อบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนั ไมม่ี
ตวัแทนในการใหห้รอืพจิารณาสนิเชื่อ 



 
 

หวัข้อ รำยละเอียดข้อมูลท่ีเปิดเผยและหน้ำท่ีของผูข้ำยผลิตภณัฑ ์
1.2 ช่วงเวลำขณะซ้ือผลิตภณัฑห์รอืเข้ำท ำสญัญำ 
ก. จ านวนเงนิและเงื่อนไข 
    ในการกูย้มื 

 จ านวนเงนิกูย้มื ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขคุณภาพเกรดทองค า โปรแกรมวงเงนิสนิเชื่อ 
จ านวนเงนิกูย้มื = ราคาทองค าทีธ่นาคารก าหนด X สดัสว่นการใหส้นิเชื่อต่อหลกัประกนั 

 รายละเอยีดและเงื่อนไขส าคญั ลกูคา้ควรทราบ คอื 
(1) ราคาทองค าทีธ่นาคารก าหนดต่อน ้าหนกั 1 บาททองค า 
(2) สดัสว่นเงนิใหส้นิเชื่อสงูสดุต่อหลกัประกนั (%) ขึน้กบั Credit Scoring ทีธ่นาคาร

ก าหนด 
(3) อตัราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก (Effective Rate =10.80% ต่อปี) 
(4) ระยะเวลาสญัญา สงูสดุไม่เกนิ 18 เดอืน  
(5) ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของเงนิใหกู้ย้มื (ไม่เกนิ 10,000 บาท) 
(6) การช าระดอกเบีย้ทุกเดอืน 
(7) การขอต่อสญัญาครัง้ละไม่เกนิ 3 เดอืน 
(8) การช าระคนืเงนิตน้เพื่อไม่เกนิสดัสว่นเงนิใหส้นิเชื่อต่อหลกัประกนั 
(9) วนัทีช่ าระดอกเบีย้ทุกวนัที ่
(10) วนัทีข่อต่อสญัญาทุกวนัที ่

 
ข. ตารางเวลาการช าระ 
    คนืเงนิกูย้มื 

 ณ วนัทีท่ าสญัญากูเ้งนิ/สญัญาจ าน า ลกูคา้จะไดร้บัคู่ฉบบัสญัญา ระบุขอ้มลูดงันี้ 
(1) จ านวนเงนิกู ้
(2) ระยะเวลาการกูย้มื 
(3) วนัทีต่อ้งช าระดอกเบีย้ 

 ลกูคา้ ควรตรวจสอบรายละเอยีดเงื่อนไขการใหส้นิเชื่อ หลงัจากไดร้บัเอกสารสญัญากูเ้งนิ/
สญัญาจ าน าคูฉ่บบั 

ค. อตัราดอกเบีย้กรณีผดิ 
    นดัช าระหนี้ 

 อตัราดอกเบีย้กรณีผดินดัช าระหนี้ = สงูสดุไม่เกนิ 35.0%ต่อปี โดยขณะนี้คดิ 18.0% ต่อปี 
 การค านวณดอกเบีย้ผดินดั = เงนิตน้ X อตัราดอกเบีย้กรณีผดินดัช าระหนี้ X จ านวนวนัที ่
                                          ผดินดัช าระ 
 ลกูคา้ สามารถตรวจสอบอตัราดอกเบีย้ผดินดัช าระหนี้ไดท้ีป่ระกาศ ณ ทีท่ าการสาขาแต่ละ

แห่งของธนาคาร หรอื เวบ็ไซด ์ที ่www.tcrbank.com 
ง. ระยะเวลาขัน้ต ่าของ 
   สญัญาและการช าระเงนิ  
   กูย้มืทัง้จ านวนก่อนครบ 
   ก าหนด 

 ไม่มขีอ้ก าหนด ระยะเวลาขัน้ต ่าของสญัญาในการช าระเงนิกูย้มื หรอืเงื่อนไขในการช าระ
ดอกเบีย้ก่อนครบก าหนด  

จ. การช าระเงนิค่างวด 
   ล่วงหน้าและการช าระ 
   เงนิเกนิกว่าค่างวดที ่
   ก าหนด 

 ไม่มขีอ้ก าหนด เน่ืองจากสนิเชื่อบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนั มวีธิกีารค านวณดอกเบีย้
แบบลดตน้ลดดอก (Effective Rate) การช าระเงนิเกนิกว่าค่างวดหรอืดอกเบีย้ทีก่ าหนด จะ
สง่ผลใหเ้งนิตน้ลดลงระยะเวลาของสญัญาจะสิน้สดุเรว็ขึน้  

http://www.tcrbank.com/


 
 

หวัข้อ รำยละเอียดข้อมูลท่ีเปิดเผยและหน้ำท่ีของผูข้ำยผลิตภณัฑ ์
1.2 ช่วงเวลำขณะซ้ือผลิตภณัฑห์รอืเข้ำท ำสญัญำ (ต่อ) 
ฉ. สทิธใินการหกักลบหนี้  สทิธใินการหกักลบหนี้จะเกีย่วขอ้งกบัหลกัประกนั(ทองค า) ในกรณีลกูคา้ ผดินดัช าระหนี้และ

ทางธนาคารบอกเลกิสญัญา และบงัคบัช าระหนี้เอากบัทรพัยจ์ าน าไดท้นัท ีหากขายทรพัยจ์ าน า
ไดม้ากกว่ามลูหนี้ ธนาคารจะคนืสว่นทีเ่กนิใหก้บัลกูคา้ หากขายไดน้้อยกว่ามลูหนี้ ลกูคา้ยงัคง
จะตอ้งรบัผดิชอบมลูหนี้สว่นทีเ่หลอืจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิน้ 

 ลกูคา้ ควรตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยจ์ าน าในกรณีทีล่กูคา้ผดินดัช าระหนี้ในสญัญากู้
เงนิ/สญัญาจ าน า 

ช. สทิธใินการใชบ้รกิาร 
   จากบุคคลภายสอกใน 
   การเกบ็หนี้และการขาย 
   หนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้

 ธนาคาร ในฐานะผูใ้หส้นิเชื่อ มสีทิธกิ าหนดใหม้กีารใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอก ในสว่นของการ
เกบ็หนี้หรอืขายทอดตลาด ซึง่เป็นกลยุทธห์นึ่งในการด าเนินธุรกจิและการเรยีกหนี้คนืจากลกูคา้
ได ้รวมถงึการขายหนึ้ใหก้บัหน่วยงานอื่นๆ บรหิารจดัการต่อไปได้ 

ซ. การถงึแก่กรรมของผูกู้ ้
   หรอืผูกู้ร้่วม 

 กรณีผูกู้ถ้งึแก่กรรม ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะเรยีกหนี้จาก คู่สมรส หรอืทายาท 

ฌ. การผดินดัช าระหนี้  กรณีลกูคา้(ผูกู้)้ ผดินดัช าระดอกเบีย้หรอืผดินดัต่อสญัญา ผูกู้จ้ะเสยีเบีย้ปรบัสงูสดุทีอ่ตัรารอ้ยละ 
35.0%ต่อปี ขณะนี้คดิทีร่อ้ยละ 18.0%ต่อปี ของเงนิตน้ทีผ่ดินดัตามจ านวนวนัทีผ่ดินดัจนกว่าจะ
ช าระดอกเบีย้ทีค่า้งช าระหรอืต่อสญัญาใหอ้ยู่ในเกณฑป์กต ิ

 ลกูคา้สามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายไดท้ีป่ระกาศ ณ ทีท่ าการสาขาแต่ละแห่งของธนาคาร หรอื 
เวบ็ไซดท์ี ่ www.tcrbank.com 

 กรณีลกูคา้ไม่สามารถช าระสว่นต่างของราคาหลกัประกนัเพื่อรกัษาสดัสว่นเงนิใหส้นิเชื่อต่อ
หลกัประกนัของรอบการต่อสญัญา ตามขอ้ตกลงเงื่อนไข และขอ้ก าหนดใด ทีเ่ป็นหน้าทีข่องผูกู้้
ตามทีร่ะบุในสญัญากูเ้งนิ/สญัญาจ าน า ธนาคารมสีทิธบิอกเลกิสญัญาและด าเนินการเกีย่วกบั
ทรพัยจ์ าน ารวมถงึดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ไดท้นัท ี

ญ. การเปลีย่นแปลงราย 
    ละเอยีดในการตดิต่อ 
    ลกูคา้ 

 กรณีลกูคา้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการตดิต่อทีไ่ดใ้หไ้วก้บัธนาคาร จะตอ้งรบีแจง้ทีอ่ยู่ใหมใ่ห้
ธนาคารทราบภายใน 7 วนั เพื่อประโยชน์ของผูกู้เ้อง ทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารต่างๆ จาก
ธนาคาร เช่น การจดัสง่ใบแจง้หนี้ หนงัสอืทวงถามกรณีผดินดัช าระหนี้ เป็นตน้ การไม่แจง้ให้
ธนาคารทราบอาจสง่ผลใหผู้กู้ผ้ดิสญัญาในขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้ซึง่ธนาคารมสีทิธบิอกเลกิสญัญาและ
ด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยจ์ าน ารวมถงึดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ไดท้นัท ี

1.3 ช่วงเวลำระหวำ่งท่ีสญัญำมีผลบงัคบัใช้ 
ก. ใบแจง้รายการเคลื่อนไหว
ของยอดหนี้คงคา้ง 

 ธนาคารด าเนินการจดัสง่ใบแจง้หนี้ ใหล้กูคา้ ตามขัน้ตอนปกตขิองการปฏบิตังิาน  

ข. การเปลีย่นแปลงอตัรา 
   ดอกเบีย้ 

 ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย เป็นผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนั โดย
ค านวณดอกเบีย้แบบลอยตวัอา้งองิทีอ่ตัรารอ้ยละ MGR  อตัราดอกเบีย้ทีค่ านวณอาจ
เปลีย่นแปลงจากวนัทีส่ญัญามผีลบงัคบัใช ้ 

 อต้ราดอกเบีย้ผดินดัช าระสงูสดุไม่เกนิ 35.0%ต่อปี ขณะนี้คดิ 18.0%ต่อปี จะเปลีย่นแปลงไป
ตามประกาศของธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย 

 ลกูคา้สามารถตรวจสอบการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิดงักล่าวไดท้ี ่www.tcrbank.com 

http://www.tcrbank.com/


 
 

หวัข้อ รำยละเอียดข้อมูลท่ีเปิดเผยและหน้ำท่ีของผูข้ำยผลิตภณัฑ ์
ค. การเปลีย่นแปลง 
   ค่าบรกิารและเบีย้ปรบั 

 ลกูคา้สามารถตรวจสอบค่าบรกิารและเบีย้ปรบัต่างๆ ภายหลงัจากการใชบ้รกิารสนิเชื่อบคุคล
ทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนัไดท้ีป่ระกาศ ณ ทีท่ าการสาขาแต่ละแห่งของธนาคาร หรอืเวบ็
ไซดท์ี ่ www.tcrbank.com 

ง. การแจง้ลกูคา้ก่อน 
   ด าเนินการหกักลบหนี้ 

 สทิธใินการหกักลบหนี้จะเกีย่วขอ้งกบัทรพัยจ์ าน า(หลกัประกนัทองค า) ในกรณีลกูค้าผดินดั
ช าระหนี้ ธนาคารจะด าเนินการบอกเลกิสญัญา และบงัคบัช าระหนี้เอากบัทรพัยจ์ าน าโดย
วธิกีารต่างๆ ธนาคารจะแจง้ล่วงหน้าใหล้กูคา้ทราบเป็นหนงัสอืไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้
ลกูคา้ใชส้ทิธชิ าระหนี้ ลกูคา้ควรตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวในสญัญากูเ้งนิ/
สญัญาจ าน าทีไ่ดร้บั 

จ. การด าเนินการกบั 
   ลกูหนี้คา้งช าระ 

 ธนาคาร ด าเนินการจดัสง่ใบแจง้หนี้ ใหก้บัลกูคา้ตามขัน้ตอนปกตขิองการปฏบิตังิาน 
 กรณีทีล่กูคา้คา้งช าระดอกเบีย้ หรอืไมต่่อสญัญา ธนาคารจะมกีระบวนการเรยีกเกบ็หนี้ตาม

กลยุทธแ์ละนโยบายการบรหิารจดัการหนี้ โดยจะมพีนกังานทีด่แูลบญัชลีกูหนี้ในแต่ละ
ช่วงเวลา ผูกู้ส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบัภาระหนี้ หรอืขอ้มลูอื่นๆทีเ่ป็นหนงัสอืแจง้ได้ 

 ผูกู้ส้ามารถต่อสอบถามขอ้มลูจาก Call Center ของธนาคาร โทร. 0 2697 5454 หรอื 
www.tcrbank.com  

 ผูกู้ส้ามารถตดิต่อใชบ้รกิารของศนูยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ ของธนาคารแหง่
ประเทศไทยไดท้ี ่โทร.1213 โทรสาร. 0 2283 6151 หรอือเีมล fcc@bot.or.th 
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