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1. ค ำอธิบำยผลิตภณัฑ์ 
 เป็นบรกิารสนิเชือ่เพือ่ธุรกจิแบบหมนุเวยีน โดยไมต่อ้งใชห้ลกัทรพัยค์ า้ประกนั ส าหรบัผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบุคคลธรรมดา ทีจ่ดทะเบยีนพาณชิย์
หรอืมทีะเบยีนการคา้ มาไมน้่อยกว่า 2 ปี โดยมวีตัถุประสงคใ์นการขอสนิเชือ่เพือ่ใชใ้นการขยายธุรกจิ เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน หรอืเสรมิสภาพคล่อง 
2. คณุสมบติัของผู้ขอสินเช่ือ 

คณุสมบติัของผูข้อสินเช่ือ - บุคคลธรรมดา สญัชาตไิทยเท่านัน้ 
- มอีายุไมต่ ่ากว่า 25 ปี  
- อายุผูกู้ต้อ้งไมเ่กนิ 60 ปี 
- วตัถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการประกอบอาชพีเท่านัน้ 
- ตอ้งมปีระสบการณ์ในการประกอบอาชพีไมต่ ่ากว่า 2 ปี (ดจูากทะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย์) 
- มทีะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย ์

 

3. ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ์ 

หมายเหตุ อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มือาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้กบัขอ้ตกลงทีไ่ดก้ระท าไวต้ามสญัญา ส าหรบัการเปลีย่นแปลงค่าบรกิารและเบีย้ปรบั อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้ใหอ้า้งองิตามประกาศของธนาคาร หรอื ตามขอ้ตกลงในสญัญา 
4. อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 
 ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงาน บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) (ถา้ม)ี :  

- ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั (ธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย) 
 ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ :  

- ค่าอากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาประธาน (0.05% ของวงเงนิ) 
 ค่าธรรมเนียมเปิดใชว้งเงนิ กรณทีีม่กีารทบทวนวงเงนิและมกีารลดวงเงนิ ส าหรบัวงเงนิทีไ่มไ่ดใ้ชเ้กนิ 6 เดอืน และหากลกูคา้ตอ้งการกลบัมาใชใ้หม่
สามารถท าไดโ้ดยมคี่าธรรมเนียมเปิดใชว้งเงนิ คดิ 2% บนวงเงนิทีเ่ปิดใชเ้พิม่เตมิ 
 การเปลีย่นแปลงค่าบรกิารและเบีย้ปรบั : ตามประกาศธนาคารเรือ่ง ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารสนิเชือ่ธุรกจิ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา 
 ค่าตดิตามทวงถามหนี้ :  

- กรณลีกูหนี้ทีม่หีนี้คา้งช าระหรอืหนี้ทีถ่งึก าหนดช าระสะสมเกนิ 1,000 บาท เรยีกเกบ็ดงันี้ 
(1) ไมเ่กนิ 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณลีกูหนี้มหีนี้คา้งช าระหนึ่งงวด 
(2) ไมเ่กนิ 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณลีกูหนี้มหีนี้คา้งช าระมากกว่าหนึ่งงวด 

5. เง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ 
 ช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กนั ตลอดอายุสญัญา หรอืตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด 

หวัข้อ สินเช่ือหมนุเวียนแบบไม่ใช้หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

 วงเงนิสนิเชือ่ 200,001 – 500,000 บาท 

 ประเภทวงเงนิ สนิเชือ่หมนุเวยีน (Revolving Loan) 

 ระยะเวลาผอ่นช าระ 
• ส าหรบัสนิเชือ่หมนุเวยีน (Revolving Loan) ไมม่รีะยะเวลาครบก าหนดแต่ มกีารทบทวน
วงเงนิต่ออายุทุกปี กรณวีงเงนิไมไ่ดร้บัการต่ออายุจะไมส่ามารถเบกิใชว้งเงนิได้ 

 อตัราดอกเบีย้ 24% ต่อปีแบบลดตน้ลดดอก 

 การค านวณดอกเบีย้ รายวนั (โดยช าระทุกเดอืนพรอ้มเงนิตน้ เป็นแบบลดตน้ลดดอก) 

 จ านวนวนัต่อปีทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราดอกเบีย้ 365 วนั 

 อตัราดอกเบีย้กรณผีดินดัช าระหนี้ 
อตัราดอกเบีย้ปกตทิีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ยละ 3 แต่ไมเ่กนิ 27% ต่อปี โดย
ค านวณจากเงนิตน้ของค่างวดทีผ่ดินดัช าระ 

ตำรำงกำรเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ              ผูข้ำยผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย 

สินเช่ือไมโคร พลสั             ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย 

     สนิเชื่อหมนุเวยีน (Revolving Loan) 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี้ ควรศกึษารายละเอยีด 

และเงือ่นไขโดยละเอยีด ก่อนทีท่่านจะตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์                                 (เริม่ใชเ้มือ่ 13 กนัยายน 2564) 
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6. ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

 ผ่านสาขาธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย ทุกสาขา / ช าระผ่านเจา้หน้าทีส่นิเชือ่นาโน/ไมโครเครดติ 
 ช าระผ่านเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิหรอืชอ่งทางอื่นๆตามทีก่ าหนดในใบแจง้ยอดบญัชซีึง่มคี่าบรกิารตามทีบ่รษิทัผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆเรยีกเกบ็ 
7. ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผูค้  ำ้ประกนัหรือหลกัประกนั 

 ไมต่อ้งมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั 
 มกีารส่งค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชือ่ 
8. กรณีช ำระหน้ีคืนก่อนครบก ำหนด 

 ไมม่คี่าปรบั 
9. กรณีลกูค้ำประสงคจ์ะไถ่ถอนสินเช่ือก่อนครบอำยสุญัญำ 

 ค่าธรรมเนียมจากการประสงค์จะไถ่ถอนสนิเชือ่เพือ่ไปใชบ้รกิารกบัสถาบนัการเงนิอื่น : ไมม่ ี
10. ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์   

 การเบกิเงนิกูค้ร ัง้แรก ลกูคา้สามารถเบกิใชว้งเงนิไดต้ัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป ถงึสงูสุดตามวงเงนิทีใ่หเ้บกิไดแ้ละจะมกีาร blockวงเงนิไวไ้มใ่หเ้บกิเงนิอกีครัง้ 
จนกว่าจะถงึรอบการทบทวนวงเงนิ หากลกูคา้มปีระวตักิารช าระเงนิทีด่ ีไมม่ปีระวตัคิา้งช าระกบัธนาคาร ทางธนาคารจะท าการต่ออายุวงเงนิและสามารถเบกิ
เงนิครัง้ต่อไปได ้
 มกีารทบทวนวงเงนิ และทางธนาคารสามารถทบทวนลดวงเงนิได้ ส าหรบัวงเงนิทีไ่มไ่ดใ้ชเ้กนิ 6 เดอืน และหากลกูคา้ตอ้งการกลบัมาใชใ้หมส่ามารถท าได้
โดยมคี่าธรรมเนียมการเปิดวงเงนิกลบัไปเท่าวงเงนิเดมิ (2% บนวงเงนิส่วนต่างทีเ่ปิด) 
11. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ หรอืเพือ่ใชใ้นการด าเนินงาน 
 เพือ่ใชใ้นกจิกรรมการขยายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ 
12. ส่ิงท่ีควรทรำบเพ่ิมเติม 
 ธนาคารด าเนินการจดัส่งใบแจง้หนี้ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใหล้กูคา้ตามขัน้ตอนปกตขิองการปฏบิตังิาน กรณทีีล่กูคา้มคีวามตอ้งการใบแจง้รายการเคลือ่นไหวของ
ยอดหนี้คงคา้ง สามารถรอ้งขอผ่านเจา้หน้าทีส่าขาทีล่กูคา้ขอสนิเชือ่ 
 ส าหรบัการช าระเงนิค่างวดล่วงหน้า  หรอืเกนิกว่าค่างวดทีก่ าหนด ธนาคารจะน าเงนิจ านวนนี้ไปลดยอดเงนิตน้ของลกูคา้ ดงันัน้แลว้ลกูคา้ยงัคงมภีาระที่
จะตอ้งช าระค่างวดของงวดถดัไปเมือ่ถงึวนัครบก าหนดช าระ อย่างไรกต็ามการช าระเงนิค่างวดล่วงหน้า หรอืเกนิกว่าค่างวดทีก่ าหนดนัน้จะส่งผลใหย้อดเงนิตน้
คงเหลอืของลกูคา้ลดลงเรว็กว่าปกตแิละธนาคารไมไ่ดม้กีารคดิค่าปรบักรณปิีดบญัชกี่อนก าหนด 
 กรณลีกูคา้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการตดิต่อทีไ่ดใ้หไ้วก้บัธนาคาร ลกูคา้จะตอ้งแจง้ทีอ่ยู่ใหมใ่หธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั เพือ่ประโยชน์ของลกูคา้เอง ทีจ่ะไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ จากธนาคาร เช่น การจดัส่ง ใบแจง้หนี้  ใบเสรจ็รบัเงนิ หนงัสอืทวงถามกรณผีดินดัช าระหนี้  เป็นตน้ เพราะหากลูกคา้ไม่แจง้การเปลีย่นแปลงที่
อยู่ และธนาคารไดแ้จง้ขอ้มลูข่าวสารทีส่ าคญัไปยงัทีอ่ยู่เดมิ แลว้ลกูคา้ไมต่ดิต่อกลบัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อาจส่งผลใหล้กูคา้ผดิสญัญาในขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้ ซึ่ง
อาจท าใหธ้นาคารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได ้
 ธนาคารอาจมสีทิธใินการด าเนินการหกักลบลบหนี้(หากม)ี เป็นบางกรณ ีทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความยนิยอมของลกูคา้ ซึง่จะไดท้ าขอ้ตกลงไวต้ัง้แต่วนัท าสญัญา 
และจะมหีนงัสอืแจง้ใหล้กูคา้ทราบก่อนการด าเนินการทุกครัง้ ยกเวน้กรณลีกูคา้มหีนงัสอืแจง้ยนิยอมไวแ้ลว้ หรอืลกูคา้ทีผ่ดินดัช าระหนี้ 
 กรณทีีล่กูคา้มหีนี้คา้งช าระ ธนาคารจะมกีระบวนการเรยีกเกบ็หนี้ตามกลยุทธ ์และการบรหิารจดัการหนี้  โดยจะมพีนกังานทีด่แูลบญัชลีกูหนี้ในแต่ละ
ช่วงเวลา  ลกูคา้สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบัภาระหนี้ หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ป็นหนงัสือแจง้ได ้
 ลกูคา้ยงัคงมพีนัธะในการจดัส่งเอกสารแสดงตวัตนหรอืธุรกจิของลกูคา้  เอกสารทีแ่สดงความสามารถในการช าระหนี้ ใหธ้นาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ
สิน้สุดสญัญา เพือ่ใหธ้นาคารไดต้ดิตามไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 กรณลีกูคา้ถงึแก่กรรม ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็หนี้จากกองมรดกของผูถ้งึแก่กรรม และ/หรอื บรษิทัประกนัชวีติทีล่กูคา้ไดท้ าประกนัคุม้ครองสนิเชือ่ไว ้
และ/หรอื ผูค้ ้าประกนัได ้
13. ข้อควรระวงั 

 กรณลีกูคา้ผดินดัช าระหนี้ไมว่่าจะงวดหนึ่งงวดใดกด็ ีธนาคารจะคดิดอกเบีย้ในอตัราสงูสุดของอตัราดอกเบีย้สนิเชือ่กรณลีกูคา้ผดินดัช าระหนี้หรอืปฏบิตัผิดิ
เงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร ณ วนัทีส่ญัญามผีลใชบ้งัคบั (ปัจจุบนัอตัราดอกเบีย้กรณผีดินดัช าระหนี้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ปกตทิีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญา
บวกเพิม่รอ้ยละ 3 แต่ไมเ่กนิ 27% ต่อปี)                                                  
 กรณลีกูคา้ผดินดัช าระหนี้ ทางธนาคารอาจมกีารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได ้ทัง้นี้ข ึน้กบัดุลยพนิิจของธนาคาร 
 เพือ่หลกีเลีย่งการถูกคดิอตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณผีดินดัช าระหนี้ ลกูคา้จะตอ้งช าระค่างวดตามจ านวน และวนัทีท่ีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา โดยหากวนัที่ระบนุัน้
ตรงกบัวนัสิน้เดอืน และวนันัน้ตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคาร ลกูคา้ตอ้งช าระในวนัท าการวนัสุดทา้ยของธนาคารในเดอืนนัน้ ๆ  
14. รำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทำงกำรติดต่อธนำคำรไทยเครดิต เพ่ือรำยย่อย 

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

http://www.tcrbank.com/

