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1. ค ำอธิบำยผลิตภณัฑ ์
 เป็นบรกิารสนิเชื่อภายใตม้าตรการสนบัสนุนการใหส้นิเชื่อแก่ผูป้ระกอบธุรกจิภายใตพ้ระราชก าหนดการใหค้วามช่วยเหลอืและฟ้ืนฟู
ผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที ่2 โดยมวีตัถุประสงคข์องการใช้
สนิเชื่อเพื่อเสรมิสภาพคล่องในการประกอบธุรกจิ ลดผลกระทบต่อการจา้งงาน และฟ้ืนฟูการประกอบธุรกจิ ทัง้นี้ ไม่ใหน้ าเงนิสนิเชื่อดงักล่าว
มาช าระหนี้เดมิทีม่อียู่กบัทางธนาคารไทยเครดติฯ 
2. ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์

ลกัษณะท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์ วงเงินอนุมติัอยูภ่ำยใต้ 
มูลค่ำหลกัประกนั 

วงเงินอนุมติัสูงกวำ่มูลค่ำหลกัประกนั 
(สูงสุดไม่เกิน 3 เท่ำ) 

 วงเงนิสนิเชื่อ 1.ลูกค้ำใหม่ของธนำคำร: วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 5.0 ลา้นบาท ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่มม่วีงเงนิ
สนิเชื่อธุรกจิกบัสถาบนัการเงนิทุกแห่ง ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 
2.ลูกค้ำเดิมของธนำคำร: วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 5.0 ลบ. ทัง้นี้ เมื่อนบัรวมวงเงนิ Soft loan เดมิ ที่
เคยไดร้บัตาม พรก. ช่วยเหลอืแลว้ ไดส้งูสดุไม่เกนิ 30 ลบ. 

 ประเภทสนิเชื่อ วงเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (Term Loan) 
 ระยะเวลาผ่อนช าระ 10 ปี 
 หลกัประกนั อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ทีด่นิพรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ 
ทีอ่ยู่อาศยั (บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์
คอนโดมเินียม) 

- อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง สถาน
ประกอบการ/ทีอ่ยูอ่าศยั(บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินยีม) 
- เงนิฝากประเภทบญัชอีอมทรพัยข์องธนาคารไทยเครดติ 

 อตัราสว่นวงเงนิกูต่้อ 
ราคาประเมนิหลกัประกนั 

สงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 100 สงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 300 

 อตัราดอกเบีย้ 5 ปีแรกของสญัญา - 2 ปีแรก อตัราดอกเบีย้คงที ่2.00% ต่อปี โดยธนาคารฯ ไม่เรยีกเกบ็ดอกเบีย้ในช่วง 6 เดอืนแรก 
เนื่องจากรฐัฯสนบัสนุน 
- ปีที ่3 – 5 อตัราดอกเบีย้คงที ่6.50% ต่อปี 

 อตัราดอกเบีย้ในปีที ่6 – 10 ของ
สญัญา 

 
 
 

MRR+0.19% ต่อปี 

 กรณีวงเงนิอนุมตัสิงูกว่ามลูค่าหลกัประกนัไม่เกนิ 2 เท่า อตัรา
ดอกเบีย้ดงันี้  

   - หลกัประกนัเป็นอสงัหารมิทรพัย ์เท่ากบั MRR+2.19% ต่อปี 
  - หลกัประกนัเงนิฝากฯ เท่ากบั MRR - 0.81% ต่อปี 
 กรณีวงเงนิอนุมตัสิงูกว่ามลูค่าหลกัประกนัไม่เกนิ 3 เท่า 

อตัราดอกเบีย้ เท่ากบั MRR+3.19% ต่อปี 
 การค านวณดอกเบีย้ รายวนั (โดยช าระทุกเดอืนพรอ้มเงนิตน้ เป็นแบบลดตน้ลดดอก) 
 จ านวนวนัต่อปีทีใ่ชใ้นการค านวณอตัรา
ดอกเบีย้ 

365 วนั 

 อตัราดอกเบีย้กรณีผดินดัช าระหนี้ 
ไม่คิดอตัรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหน้ี ภำยในระยะเวลำ 5 ปีแรกของสญัญำ  
หลงัจากนัน้ คดิในอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสุดทีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ยละ 3 ต่อปีแต่ไม่
เกนิรอ้ยละ 18 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิตน้ของค่างวดทีผ่ดินัดช าระ 

หมำยเหต ุ: อตัราดอกเบีย้ MRR อา้งองิตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อล่าสดุของธนาคารฯ ทัง้นี้อตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 
       อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามประกาศธนาคารในเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com หรอืประกาศ ณ สาขาทีท่ าการธนาคาร 

ตำรำงกำรเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ       ผูข้ำยผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย 

          ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ. ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย 
SME กล้ำให้ ภำยใต้มำตรกำร “สินเช่ือฟ้ืนฟ ูระยะท่ี 2”                    
                                            สนิเชื่อแบบมรีะยะเวลา (Term Loan) 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี้ ควรศกึษารายละเอยีด 

และเงือ่นไขโดยละเอยีด ก่อนทีท่่านจะตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์                                (เริม่ใชเ้มื่อ 9 ตุลาคม 2565) 
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3. อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 
 ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้:้ ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) :  
ลกูคา้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสนิเชื่อ ในอตัรารอ้ยละของยอดสนิเชื่อคงเหลอืในปีทีจ่่ายค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั ตาม

กลุ่มที ่ธปท. จดักลุ่มผูข้อสนิเชื่อไว ้ตามตารางดงัต่อไปนี้  
หน่วย : อตัรารอ้ยละต่อปี 

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั
สนิเชื่อ 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

กลุ่มผูป้ระกอบธุรกจิขนาดย่อย 
และผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.75 1.75 1.75 

กลุ่มผูป้ระกอบธุรกจิขนาดใหญ่  
(ลกูคา้เดมิทีไ่ดส้นิเชื่อ Soft 
loan รวมสนิเชื่อฟ้ืนฟูระยะที ่
1 และสนิเชื่อฟ้ืนฟูระยะที ่2 
รวมกนัมากกว่า 15 ลบ. หรอื
ลกูคา้ใหม่ทีไ่ดว้งเงนิมากกว่า 
15 ลบ.) 

1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.75 1.75 1.75 1.75 

 
 ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ:  

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

 ค่าใชจ้่ายในการจดจ านองหลกัทรพัยท์ีน่ ามาค ้าประกนัสนิเชือ่: ไม่มี 

 ค่าจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิ (ส าหรบัหลกัประกนัประเภทเงนิฝาก): ไม่มี  

 ค่าส ารวจและประเมนิราคาหลกัประกนัประเภทอสงัหารมิทรพัย:์ ตามประกาศธนาคารเรื่อง ค่าธรรมเนยีมการใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิ (ยกเวน้
หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก) 
 ค่าเบีย้ประกนัอคัคภียั: ตามค่าเบีย้ประกนัทีร่ะบใุนกรมธรรมข์องบรษิทัประกนัภยั (ยกเวน้หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก) 
 การเปลีย่นแปลงค่าบรกิารและเบีย้ปรบั: ตามประกาศธนาคารเรื่อง ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา 
 ค่าตดิตามทวงถามหนี้: ไม่มี 
4. เง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ 
 ช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กนั ตลอดอายุสญัญา หรอืตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด โดยลูกคา้ตอ้ง
ช าระเงนิงวดเตม็จ านวนทุกครัง้ สม ่าเสมอทุกเดอืน หากผดินดัช าระหนี้ในเดอืนใดจะก่อใหเ้กดิหนี้คา้งช าระมผีลต่อสถานะบญัชขีองลกูคา้ 
5. ล ำดบักำรตดัช ำระ 
 ธนาคารจะน าเงนิค่างวดที่ลูกคา้ช าระไปตดัช าระค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสนิเชื่อเป็นล าดบัแรก หลงัจากนัน้จงึ
ช าระดอกเบีย้ และเงนิตน้ของยอดหนี้ตามล าดบั ดงันัน้ เมื่อถงึรอบการช าระค่าธรรมเนียม ลกูคา้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่จากค่างวดปกตเิพื่อ
ช าระค่าธรรมเนียม โดยธนาคารจะมกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหน้าก่อนถงึวนัครบก าหนดช าระ หากไม่ช าระธนาคารจะตดัค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวจากค่างวด สว่นทีเ่หลอืจะน าไปตดัดอกเบีย้ เงนิตน้ สง่ผลใหล้กูคา้ยงัคงมหีนี้คา้งช าระ เกดิเบีย้ปรบัและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
 อย่างไรกต็าม หากมรีายการค่างวดทีค่า้งช าระอยู่ก่อนหน้านี้ เงนิค่างวดทีช่ าระเขา้มาจะน าไปช าระค่างวดทีน่านทีส่ดุก่อน แลว้จงึ
ค่อยตดัช าระยอดหนี้ทีค่า้งช าระนานรองลงมา (ตดัช าระหนี้แบบแนวนอน) 
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6. ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

 สาขาธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย ทุกสาขา 
 ช่องทางอื่นๆ ตามทีก่ าหนดในใบแจง้ยอดบญัช ี(Statement of Account) ซึง่มอีตัราค่าธรรมเนียมตามทีบ่รษิทัผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
7. ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผูค้ ำ้ประกนัหรอืหลกัประกนั 

 กรณีเป็นผูกู้ป้ระเภทนิตบิุคคล ตอ้งมกีารค ้าประกนัโดยเจา้ของ และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีส าคญัของกจิการทัง้จ านวนวงเงนิสนิเชื่อ 
 ตอ้งมกีารค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เตม็จ านวนวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
 หลกัประกนัตอ้งท าการจดทะเบยีนจ านองกบัธนาคาร เพื่อเป็นประกนัการช าระหนี้ (ยกเวน้หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก) 
 หลกัประกนัทีเ่ป็นเงนิฝาก ตอ้งมกีารจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิ เพื่อเป็นประกนัการช าระหนี้ 
 หลกัประกนัตอ้งไดร้บัการประเมนิราคาจากบรษิทัประเมนิราคาตามทีธ่นาคารก าหนด (ยกเวน้หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก) 
8. กรณีช ำระหน้ีคืนก่อนครบก ำหนด 

 ค่าธรรมเนียมจากการช าระหนี้คนืทัง้จ านวน ภายในระยะเวลา 3 ปี : ไม่มี 
9. กรณีลูกค้ำประสงคจ์ะไถ่ถอนสินเช่ือก่อนครบอำยุสญัญำ 

 ค่าธรรมเนียมจากการประสงคจ์ะไถ่ถอนสนิเชื่อภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อไปใชบ้รกิารกบัสถาบนัการเงนิอื่น : ไมมี่  
10. ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ ์

 อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในปีที่ 6 – 10 ของสญัญา อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงทีไ่ดก้ระท าไวต้ามสญัญา และหาก
อตัราดอกเบีย้ตามสญัญามกีารก าหนดอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (MLR) 
หรอื อตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายย่อยชัน้ด ี(MRR) เป็นต้น มกีารเปลีย่นแปลง อาจท าใหจ้ านวนเงนิค่างวด หรอืจ านวนงวดทีต่้องช าระคนื
เพิม่ขึน้ได ้
     ซึ่งการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้อ้างองิดงักล่าวจะถูกประกาศไว ้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้อา้งองิ
ดงักล่าวไดท้ีส่าขาของธนาคาร หรอืเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com 
11. กำรท ำประกนัวินำศภยัส ำหรบัผลิตภณัฑ ์
 ทรพัยส์นิทีเ่สนอเป็นหลกัประกนัตอ้งไดร้บัการท าประกนัอคัคภียักบับรษิทัประกนัภยั (ยกเวน้หลกัประกนัประเภทเงนิฝาก) 
12. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 เพื่อเสรมิสภาพคล่องในการประกอบธุรกจิ ลดผลกระทบต่อการจา้งงาน และฟ้ืนฟูการประกอบธุรกจิ ใหส้ามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้
13. ส่ิงท่ีควรทรำบเพ่ิมเติม 
 ลกูคา้ยงัคงมพีนัธะในการช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปี ตลอดอายุสญัญา (ตามตารางค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสนิเชื่อ ใน
ขอ้ 3.) โดยก่อนครบก าหนดอายุของหนังสอืค ้าประกนัของบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารจะท าการแจง้
ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียม และลกูคา้ตอ้งด าเนินการช าระใหแ้ก่ธนาคารใหแ้ลว้เสรจ็ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วนั ก่อนวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
 ธนาคารด าเนินการจดัสง่ใบแจง้หนี้ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใหล้กูคา้ตามขัน้ตอนปกตขิองการปฏบิตังิาน กรณีทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการใบแจง้
รายการเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงคา้ง สามารถรอ้งขอผ่านเจา้หน้าทีท่ีด่แูลบญัชไีด ้
 กรณีลูกคา้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการตดิต่อทีไ่ดใ้หไ้ว้กบัธนาคาร ลูกคา้จะต้องแจง้ทีอ่ยู่ใหม่ใหธ้นาคารทราบภายใน 7 วนั เพื่อประโยชน์
ของลูกค้าเอง ที่จะได้รบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากธนาคาร เช่น การจดัส่ง ใบแจ้งหนี้  ใบเสรจ็รบัเงนิ หนังสอืทวงถามกรณีผดินัดช าระหนี้   
เป็นต้น เพราะหากลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และธนาคารได้แจ้งขอ้มูลข่าวสารที่ส าคญัไปยงัที่อยู่เดมิ แล้วลูกค้าไม่ติดต่อกลบั
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อาจสง่ผลใหล้กูคา้ผดิสญัญาในขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้ ซึง่อาจท าใหธ้นาคารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได้ 
 ธนาคารอาจมสีทิธใินการด าเนินการหกักลบลบหนี้(หากม)ี เป็นบางกรณี ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความยนิยอมของลกูคา้ ซึง่จะไดท้ าขอ้ตกลง
ไวต้ัง้แต่วนัท าสญัญา และจะมหีนงัสอืแจง้ใหล้กูคา้ทราบก่อนการด าเนินการทุกครัง้ ยกเวน้กรณีลกูคา้มหีนงัสอืแจง้ยนิยอมไวแ้ลว้ หรอื
ลกูคา้ทีผ่ดินดัช าระหนี้ 

http://www.tcrbank.com/
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 กรณีทีลู่กคา้มหีนี้คา้งช าระ ธนาคารจะมกีระบวนการเรยีกเกบ็หนี้ตามกลยุทธ ์และการบรหิารจดัการหนี้  โดยจะมพีนักงานทีดู่แล
บญัชลีกูหนี้ในแต่ละช่วงเวลา  ลกูคา้สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบัภาระหนี้ หรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ป็นหนงัสอืแจง้ได้ 
 ลกูคา้ยงัคงมพีนัธะในการจดัสง่เอกสารแสดงตวัตนหรอืธุรกจิของลกูคา้  เอกสารทีแ่สดงความสามารถในการช าระหนี้ ใหธ้นาคารอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะสิน้สดุสญัญา เพื่อใหธ้นาคารไดต้ดิตามไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
14. ข้อควรระวงั 

 กรณีลูกคา้ไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีใหแ้ก่ธนาคารตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และธนาคารไดช้ าระแทน และหรอืทดรอง
จ่ายแทนลูกค้าไปก่อน ลูกค้าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีที่ธนาคารได้ช าระแทน และหรอืทดรองจ่ายแทนคนืใหก้บั
ธนาคาร ภายในก าหนด 7 วนั นบัแต่ วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากธนาคาร  
 กรณีลกูคา้ไม่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรายปีทีธ่นาคารไดช้ าระแทน และหรอืทดรองจ่ายแทนคนืใหก้บัธนาคารภายในเวลา
ที่ก าหนด ธนาคารจะน าเงนิทีลู่กค้าผ่อนช าระใหก้บัธนาคารไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งไปจดัสรรช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัไดต้ามที่
ธนาคารจะเหน็สมควร 
 กรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ในช่วงปีที ่6 – 10 ของสญัญา ไม่วา่จะงวดหนึ่งงวดใดกด็ ีธนาคารจะคดิดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ปกติ
สงูสดุทีเ่รยีกเกบ็จรงิตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 18 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิตน้ของค่างวดทีผ่ดินดัช าระ 
 กรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ ทางธนาคารอาจมกีารด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้ได ้ทัง้นี้ ขึน้กบัดุลยพนิิจของธนาคาร 
 กรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ หรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื่อนไข ธนาคารมสีทิธหิกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทุกประเภท หรอืเงนิอื่นใดก็
ตามทีม่อียู่กบัธนาคาร เพื่อช าระหนี้ตน้เงนิ ดอกเบีย้ และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งได้ 
 เพื่อหลกีเลีย่งการถูกคดิอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินดัช าระหนี้ ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่งวดตามจ านวน และวนัทีท่ีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา โดยหาก
วนัทีร่ะบุนัน้ตรงกบัวนัสิน้เดอืน และวนันัน้ตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคาร ลกูคา้ตอ้งช าระในวนัท าการวนัสดุทา้ยของธนาคารในเดอืนนัน้  ๆ 
15. รำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทำงกำรรอ้งเรียน/ติดต่อธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย 
 หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์หรอืตอ้งการรอ้งเรยีน ลกูคา้สามารถตดิต่อสอบถามหรอืแจง้ขอ้มลูการรอ้งเรยีนไดท้ี ่
- ศนูยผ์ูช้ว่ยธุรกจิสว่นบุคคล (Standby Assistant) ผ่านช่องทางในการตดิต่อ โทร. 02-095-5999  
- ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์ ผ่านช่องทางในการตดิต่อ โทร. 02-697-5454  
- เวบ็ไซตธ์นาคารฯ ผ่านช่องทางในการตดิต่อ www.tcrbank.com 
 
หมำยเหตุ: ขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นเป็นขอ้มูลผลติภณัฑส์นิเชื่อ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารหรอืซือ้ผลติภณัฑท์างการเงนิ 
ในกรณีทีล่กูคา้ตกลงใชบ้รกิารหรอืชือ้ผลติภณัฑท์างการเงนิดงักล่าวแลว้ลกูคา้จะตอ้งผกูพนัตามสญัญา/ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารผลติภณัฑ์
ทางการเงนิและประกาศอตัราค่าบรกิารต่างๆ เบี้ยปรบั ที่เกี่ยวเนื่องกับเงนิฝาก เงนิใหส้นิเชื่อและค่าบรกิารอื่นๆ ของธนาคารทีจ่ะได้
ประกาศต่อไป อย่างไรกต็าม หากมขีอ้มูลใดขดัแยง้กบัค าขอใชบ้รกิารฯ หรอื เงื่อนไขในสญัญาสนิเชื่อ ใหใ้ชข้อ้มลูตามค าขอใชบ้รกิารฯ 
และเงื่อนไขในสญัญาสนิเชื่อแทน 
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