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1. ค ำอธิบำยผลิตภณัฑ ์
 เป็นสนิเชื่อแบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่มใ่ชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั มกีารค ้าประกนัโดย บสย. ส าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อย
ประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน เสรมิสภาพคล่อง หรอืขยายกจิการ  คดิอตัรา
ดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล่้วงหน้าระหว่างธนาคารกบัลกูคา้โดย
ช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กนั ตลอดอายุสญัญา 
2. ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์

หมำยเหต ุ: อตัราดอกเบีย้ MRR อา้งองิตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อล่าสดุของธนาคารฯ ทัง้นี้อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 
                    อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามประกาศธนาคารในเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com หรอืประกาศ ณ สาขาทีท่ าการธนาคาร 
3. อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 
 ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้ ้: 2.50% ของวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ และไม่เกนิอตัราสงูสุดตามประกาศของธนาคาร 
 ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) :  
      - ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสนิเชื่อปีละ 1.75% ของวงเงนิค ้าประกนัสนิเชื่อ โดยรฐับาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทนผูกู้ใ้นปี 2 ปีแรก และ
ตัง้แต่ปีที ่3 เป็นตน้ไปจนครบอายุสญัญา ลกูคา้จะต้องช าระในอตัรา 1.75% ของยอดสนิเชื่อคงเหลอืในปีทีจ่่ายค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 
     - ค่าด าเนินการค ้าประกนั ส าหรบัการขอใหอ้อกหนงัสอืค ้าประกนัในวงเงนิไม่เกนิ 20 ลา้นบาทต่อฉบบั ในอตัรา 500 บาท 
 ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ :  

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

หวัข้อ ส ำหรบัผูก้ ู้ประเภทนิติบุคคล ส ำหรบัผูก้ ู้ประเภทบุคคลธรรมดำ 

 วงเงนิอนุมตั ิ
3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ต่อเดอืน  

ขัน้ต ่า 0.50 ลา้นบาท  
สงูสดุไม่เกนิ 10.0 ลา้นบาท 

3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ต่อเดอืน 
ขัน้ต ่า 0.50 ลา้นบาท  

 สงูสดุไม่เกนิ 2.0 ลา้นบาท 
 ประเภทวงเงนิ วงเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (Term Loan) 

 ระยะเวลาผ่อนช าระ ขัน้ต ่า 3 ปี และสงูสดุไม่เกนิ 8 ปี ขัน้ต ่า 3 ปี และสงูสดุไม่เกนิ 5 ปี 

 อตัราดอกเบีย้ MRR + 6.70% ต่อปี MRR + 8.70% ต่อปี 

 การค านวณดอกเบีย้ รายวนั (โดยช าระรายทุกเดอืนพรอ้มเงนิตน้ เป็นแบบลดตน้ลดดอก) 

 จ านวนวนัต่อปีทีใ่ชใ้น
การค านวณอตัราดอกเบีย้ 

365 วนั 

 อตัราดอกเบีย้กรณีผดิ
นดัช าระหนี้ 

คดิในอตัราสงูสดุของอตัราดอกเบีย้สนิเชื่อกรณีลกูคา้ผดินัดช าระหนี้หรอืปฏบิตัผิดิเงื่อนไขตามประกาศ
ของธนาคาร (ปจัจุบนัเท่ากบัอตัรารอ้ยละ 18.0 ต่อปี) โดยค านวณจากเงนิตน้ของค่างวดทีผ่ดินดัช าระ 

ตำรำงกำรเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ            ผูข้ำยผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายยอ่ย 

กล้ำให้เตม็ SPEED                                                         ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย 

                                    
     สนิเชื่อแบบมรีะยะเวลา (Term Loan) 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี้ ควรศกึษารายละเอยีด 

และเงือ่นไขโดยละเอยีด ก่อนทีท่่านจะตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์                                    (เริม่ใชเ้มื่อ มกราคม 2564) 
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 การเปลีย่นแปลงค่าบรกิารและเบีย้ปรบั : ตามประกาศธนาคารเรื่อง ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา 
 ค่าตดิตามทวงถามหนี้ : ไมม่ ี
4. เง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ 
 ช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กนั ตลอดอายุสญัญา หรอืตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด 
5. ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

 สาขาธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย ทุกสาขา 
 ช่องทางอื่นๆตามทีก่ าหนดในใบแจง้ยอดบญัช ี(Statement of Account) ซึง่มอีตัราค่าธรรมเนียมตามทีบ่รษิทัผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆเรยีกเกบ็ 
6. ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผูค้ ำ้ประกนัหรอืหลกัประกนั 

 ตอ้งมกีารค ้าประกนัโดยเจา้ของ และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีส าคญัของกจิการทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชื่อ 
 ตอ้งมกีารค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ  
7. กรณีช ำระหน้ีคืนก่อนครบก ำหนด 

 ค่าธรรมเนียมจากการช าระหนี้คนืทัง้จ านวน ภายในระยะเวลา 3 ปี : 3% ของยอดเงนิตน้คงเหลอื 
8. กรณีลูกค้ำประสงคจ์ะไถ่ถอนสินเช่ือก่อนครบอำยุสญัญำ 

 ค่าธรรมเนียมจากการประสงคจ์ะไถ่ถอนสนิเชื่อเพื่อไปใชบ้รกิารกบัสถาบนัการเงนิอื่น : ไม่ม ี
9. ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์

 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มือาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงทีไ่ดก้ระท าไวต้ามสญัญา และหากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญามกีาร
ก าหนดอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เชน่ อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (MLR) หรอื อตัราดอกเบีย้ลกูคา้ราย
ย่อยชัน้ด ี(MRR) เป็นตน้ มกีารเปลีย่นแปลง อาจท าใหจ้ านวนเงนิค่างวด หรอืจ านวนงวดทีต่อ้งช าระคนืเพิม่ขึน้ได ้
     ซึง่การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิดงักล่าวจะถูกประกาศไว ้ลกูคา้สามารถตรวจสอบการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิ
ดงักล่าวไดท้ีส่าขาของธนาคาร หรอืเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com 
10. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ หรอืเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน 
 เพื่อใชใ้นกจิกรรมการขยายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ 
 มเีวลาช าระคนืและดอกเบีย้ทีช่ดัเจน 
11. ส่ิงท่ีควรทรำบเพ่ิมเติม 
 ลกูคา้ยงัคงมพีนัธะในการช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีตามเงื่อนไขทีธ่นาคาร และ บสย. ก าหนด ตัง้แต่ปีที ่3 เป็นตน้ไป  
จนครบอายุสญัญาสนิเชื่อ ซึง่คดิในอตัราปีละ 1.75% ของยอดสนิเชื่อคงเหลอืในปีทีจ่่ายค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั โดยก่อนครบก าหนดอายุ
ของหนังสอืค ้าประกนัของบรรษัทประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารจะท าการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัครบก าหนด
ช าระค่าธรรมเนียม และลกูคา้ตอ้งด าเนินการช าระใหแ้ก่ธนาคารใหแ้ลว้เสรจ็ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียม 
 ธนาคารด าเนินการจดัสง่ใบแจง้หนี้ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใหล้กูคา้ตามขัน้ตอนปกตขิองการปฏบิตังิาน กรณีทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการใบแจง้
รายการเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงคา้ง สามารถรอ้งขอผ่านเจา้หน้าทีท่ีด่แูลบญัชไีด ้
 กรณีลูกคา้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการตดิต่อทีไ่ดใ้หไ้วก้บัธนาคาร ลกูคา้จะต้องแจง้ทีอ่ยู่ใหมใ่หธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั เพื่อประโยชน์
ของลกูคา้เอง ทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารต่างๆ จากธนาคาร เช่น การจดัสง่ ใบแจง้หนี้  ใบเสรจ็รบัเงนิ หนงัสอืทวงถามกรณีผดินัดช าระหนี้  
เป็นตน้ เพราะหากลูกคา้ไม่แจง้การเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ และธนาคารไดแ้จง้ขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญัไปยงัทีอ่ยู่เดมิ แล้วลกูคา้ไม่ตดิต่อกลบั
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อาจส่งผลใหล้กูคา้ผดิสญัญาในขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้ 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 

http://www.tcrbank.com/


                                                        ตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่ SME กลา้ใหเ้ตม็ SPEED                                                   3/3 

 ลกูคา้ยงัคงมพีนัธะในการจดัสง่เอกสารแสดงตวัตนหรอืธุรกจิของลกูคา้  เอกสารทีแ่สดงความสามารถในการช าระหนี้ ใหธ้นาคารอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะสิน้สดุสญัญา เพื่อใหธ้นาคารไดต้ดิตามไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
12. ข้อควรระวงั 

 กรณีลูกคา้ไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีใหแ้ก่ธนาคารตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และธนาคารไดช้ าระแทน และหรอืทดรอง
จ่ายแทนลูกคา้ไปก่อน ลูกคา้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีที่ธนาคารได้ช าระแทน และหรอืทดรองจ่ายแทนคนืให้กบั
ธนาคาร ภายในก าหนด 7 วนั นบัแต่ วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากธนาคาร  
 กรณีลกูคา้ไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีทีธ่นาคารไดช้ าระแทน และหรอืทดรองจ่ายแทนคนืใหก้บัธนาคารภายในเวลา
ทีก่ าหนด ธนาคารจะน าเงนิที่ลูกค้าผ่อนช าระใหก้บัธนาคารไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งไปจดัสรรช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัได้ตามที่
ธนาคารจะเหน็สมควร 
 กรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ไม่ว่าจะงวดหนึ่งงวดใดกด็ ีธนาคารจะคดิดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุของอตัราดอกเบีย้สนิเชื่อกรณีลกูคา้ผดินดั
ช าระหน้ีหรอืปฏบิตัผิดิเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร ณ วนัทีส่ญัญามผีลใชบ้งัคบั (ปจัจุบนัเทา่กบัอตัรารอ้ยละ 18.0 ต่อปี)                                                  
 กรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ ทางธนาคารอาจมกีารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได ้ทัง้นี้ขึน้กบัดุลยพนิิจของธนาคาร 
 เพื่อหลกีเลีย่งการถูกคดิอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินดัช าระหนี้ ลกูคา้จะตอ้งช าระค่างวดตามจ านวน และวนัทีท่ีไ่ดร้ะบไุวใ้นสญัญา 
โดยหากวนัทีร่ะบุนัน้ตรงกบัวนัสิน้เดอืน และวนันัน้ตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคาร ลกูคา้ตอ้งช าระในวนัท าการวนัสดุทา้ยของธนาคาร
ในเดอืนนัน้ ๆ  
13. รำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทำงกำรติดต่อธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย 

 หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ลกูคา้สามารถตดิต่อสอบถามขอ้มลูจากศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์ ผ่านช่องทางในการตดิต่อ 
โทร. 02-697-5454 หรอื www.tcrbank.com 
 
  
 

http://www.tcrbank.com/

