เอกสารขอมูลสำคัญของผลิตภัณฑ (Product Sales Sheet)
ผูออกผลิตภัณฑ : ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ : สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME Speedy Cash

ประเภทผลิตภัณฑ

ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

คาบริการ

เปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ : คาอากรแสตมป
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ แบบลดตนลดดอก หรืออัตราดอกเบีย้ คงที่ (Flat Interest รอยละ 0.05 ของวงเงินสินเชือ่ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปลีย่ นแปลง
Rate) สำหรับการผอนชำระสินคา/บริการกับรานคาที่รวมรายการ ทั้งนี้การ ไดตามประกาศของทางราชการที่กำหนด
คิดอัตราดอกเบีย้ ทัง้ 2 แบบจะไมเกินอัตราดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
ประกาศ
คาใชจายในการชำระเงิน / คาใชจายอื่นๆ

เงื่อนไขหลัก

• ไมคดิ คาบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานทางเครือ่ ง ATM

/ Laser ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานบริการ SCB Easy Net /
SCB Easy Application หรือชำระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ SCB Easy Phone

วงเงินกูย มื ทัง้ หมด :
• ลูกคาทัว่ ไปวงเงินอนุมตั สิ งู สุดไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉลีย่ ตอเดือน แตไมเกิน • ชำระที่เคานเตอรของธนาคารออมสิน
- กรณีมยี อดชำระไมเกิน 50,000 บาท/ครัง้ /บัตร/วัน คิดคาธรรมเนียมในอัตราตอไปนี้
1,500,000 บาท
• ณ ที่ทำการสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
• ลูกคาบริษทั /หนวยงานมี MOU กับธนาคาร
สมุทรปราการ
10 บาท/ครั้ง
- บริษทั เอกชนวงเงินอนุมตั สิ งู สุด 10 เทาของรายไดเฉลีย่ ตอเดือน แตไมเกิน
• ณ ที่ทำการสาขาในจังหวัดอื่นๆ
20 บาท/ครั้ง
2,000,000 บาท
- กรณีมยี อดชำระเกิน 50,000 บาท/ครัง้ /บัตร/วัน คิดคาธรรมเนียมเพิม่ อีก 0.10%
- หนวยงานรัฐวิสาหกิจวงเงินอนุมตั สิ งู สุด 12 เทาของรายไดเฉลีย่ ตอเดือน
ของยอดสวนทีเ่ กินแตสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท
แตไมเกิน 2,000,000 บาท
• ชำระผานธนาคาร/ผูใหบริการอื่น ที่ใหบริการรับชำระบิลขามธนาคาร
การคำนวณดอกเบีย้ : รายวัน

ระยะเวลาการกูยืม

- ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
- ชำระผานชองทางสาขาธนาคาร/ผูใหบริการรับชำระเงิน

หมายเหตุ : รายชื่อธนาคารและผูใหบริการที่เขารวมสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยคาธรรมเนียมเปนไปตามเงื่อนไขและขอกำหนดของแตละ
ธนาคาร/ผูใหบริการ

จนกวาลูกคาจะแจงยกเลิกหรือธนาคารใชสิทธิยกเลิกใหสินเชื่อ (กรณีที่
ลูกคาลาออกจากบริษัทที่มี MOU หรือบริษัทยกเลิก MOU กับธนาคาร
่จุดบริการรับชำระเงิน
วงเงินอนุมัติจะปรับลดลงตามเกณฑลูกคาทั่วไป และตองชำระเงินสวนที่ • -ชำระที
เคานเตอรเซอรวิส/ 7-11 (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)
เกินของวงเงินทั้งจำนวน รวมถึงจะปรับดอกเบี้ยเปนอัตราปกติทั้งนี้ทาง - สำนักงานบริการของเอไอเอสและรานคาของเทเลวิช ทุกสาขา
ธนาคารจะแจงใหทานทราบลวงหนา 30 วัน)
(ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)

ดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ
อัตราต่ำสุด 7.5% ตอป ถึง อัตราสูงสุด 28% ตอป
(อัตราดอกเบีย้ เปนขอมูล ณ วันทีจ่ ดั พิมพเทานัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได
ตามเกณฑที่ธนาคารกำหนด)

การใชวงเงินสินเชื่อ
สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME Speedy Cash
- เบิกใชวงเงินจากเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ ATM Pool
- โอนเงินจากวงเงินสินเชื่อเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย
ผาน SCB EASY Application
- ผอนชำระสินคา / บริการกับรานคาที่รวมรายการ

เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ
• หักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระดวยเงินสดตามชองทางตางๆ ที่ทางธนาคารกำหนด

ไมเกิน 5 บาท/ครั้ง
ไมเกิน 20 บาท/ครั้ง

15 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง

10 บาท/ครั้ง
- Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา
(ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชำระไดสูงสุด 2 ครั้ง/บัตร/วัน)
(การเพิ่มจำนวนครั้งในการชำระ/บัตร/วัน มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เปนตนไป)
- ที่ทำการไปรษณีย ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน) 10 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
- ตูทรูมันนี่ (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน)
- ทรูมันนี่วอลเล็ทแอปพลิเคชั่น(ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 90,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน) 15 บาท/ครั้ง
- เคานเตอรทรูมันนี่เอ็กซเพรส (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 30,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน) 15 บาท/ครั้ง
- จุดรับชำระ M Bill Pay เดอะมอลล กรุป
ไมเรียกเก็บ บาท/ครั้ง
(ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้งบัตร/วัน)

• คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
• คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)

100 บาท/รอบบัญชี
50 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ :
1) อัตราคาธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ทัง้ นีเ้ ปนไปตามประกาศดอกเบีย้ คาบริการตางๆ
และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
กำกับ (สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash)
2) กรณีลกู คามีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชีตา งธนาคาร ลูกคายินยอมชำระคาธรรมเนียม
การโอนตามประกาศธนาคาร ตารางที่ 3: อัตราคาบริการตางๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่นๆ (บริการการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร
(SCB SMART Credit: แบบ Same Day))
3) คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจา ยอืน่ ๆ ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ (VAT) (ถามี)

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่นๆ

การแจงไดรับชำระเงินจากลูกคา

• ทานสามารถเลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขัน้ ต่ำ 3% ของยอดเงิน • จัดสงหลักฐานการชำระเงินใหแกลูกคาทุกเดือนทางไปรษณีย หรือทาง
อิเล็กทรอนิกสตามทีล่ กู คาไดแจงไวกบั ธนาคาร โดยแจงรายละเอียด รายการ
ที่เรียกเก็บ ในแตละรอบบัญชี แตตอ งไมนอ ยกวา 300 บาทยกเวนยอดหนี้
ที่ลูกคาไดชำระ เชน จํานวนเงินตน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี) คา
ละดอกเบีย้ นอยกวา 300 บาท จะเรียกเก็บตามทีเ่ กิดขึน้ จริงบวกดวยยอด
ธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถามี) จํานวนเงินทั้งหมดที่ชําระคางวดสินเชื่อใหแก
ที่ผอนชำระคาสินคา และบริการตามที่ไดตกลงไวกบั ธนาคาร
ธนาคารแล
ว
• หากทานชำระไมครบตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไวในใบแจงยอดรายการ
(statement) หรือชำระหลังวันที่ครบกำหนดชำระในแตละรอบบัญชี
การแจงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ
ทานจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
• หากทานมีปญหาในการชำระคืนเงินกูยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจงให • ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการใหบริการ อัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม
ที่ทำใหลกู คาเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน
ธนาคารทราบทันทีเพื่อรวมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
• ไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน

กรณีผิดเงื่อนไข

ชองทางในการติดตอธนาคาร เพื่อสอบถามเพิ่มเติม
/ แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล

• สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
• อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระสูงสุดไมเกิน 28% ตอป ของยอดคงคาง • ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
ทั้งหมด
• WWW.SCB.CO.TH
• คาติดตามทวงถามหนี้
• กรณีที่ทานไมชำระหนี้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ขอควรระวัง!!
ทุกประเภท หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ตนเงิน
• เพื่อความปลอดภัยโปรดแยกเก็บรหัสบัตรออกจากตัวบัตร และหามมอบ
ดอกเบี้ย และคาใชจายที่เกี่ยวของได
บัตร และรหัสใหกับบุคคลอื่น
• หากทานผิดนัดชำระหนีธ้ นาคารอาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนิน
• หากทานชำระคืนไมตรงเวลา อาจเกิดคาใชจา ยในการติดตามทวงถามหนี้
• ในกรณีธนาคารมีความจำเปนตองติดตามทวงถามหนีจ้ ากทาน และ/หรือ
การทางกฎหมายตอไป

กรณีชำระเงินกูยืมกอนครบกำหนด
•

ผูเกี่ยวของธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรือ อาจมอบ
หมายใหบคุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเ้ ปนผูด ำเนินการดังกลาว
แทนธนาคารก็ได
ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ หนาที่และผลประโยชนใด ๆ ตามสัญญาไมวา
ทั้งหมด หรือบางสวนใหแกบคุ คลอืน่ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยจะแจงการโอน
เปนหนังสือใหลูกคาทราบลวงหนา
กรณีผูกูถึงแกกรรมสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME
Speedy Cash เปนอันระงับสิน้ ไปทายาทของผูก ตู อ งชำระหนีค้ งคางคืน
แกธนาคารทั้งจำนวน
ดอกเบี้ยคิดตั้งแตวันที่ไดรับเงินกู โดยหากผิดนัดชำระอาจมีดอกเบี้ยและ
คาทวงหนี้เพิ่ม
กรณีไดรับดอกเบี้ยในอัตราผอนปรน หากนำเงินมาชำระหนี้ทั้งหมดคืน
กอนกำหนดตามที่ตกลงกันไว อาจตองชำระดอกเบี้ยเพิ่ม
กรณีบัตรสูญหาย ลูกคายังคงตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งกอน
และหลังการแจงอายัด 5 นาที สวนยอดคาใชจายผานบัตรที่เกิดขึ้นจาก
5 นาทีที่แจงอายัดแลวไมตองรับผิดชอบ

• ทานสามารถชำระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ จากการทำรายการกดเงินสดลวงหนาเมือ่ ใด
ก็ได โดยอาจเลือกชำระเพียงบางสวนหรือทั้งจำนวน
•
• กรณีที่ทานมีความประสงคจะชำระหนี้ที่เกิดจากการผอนชำระสินคา และ
/หรือ บริการ คืนกอนกำหนดงวดการผอนชำระที่ตกลงไว (ซึ่งจะตองเปน
การชำระหนี้คืนกอนกำหนดในหนี้ตนเงิน รวมถึงดอกเบี้ย คาปรับ และ
•
คาธรรมเนียมทั้งหมด) ทานตองเสียสิทธิในการไดรับดอกเบี้ยอัตราแบบคง
ทีด่ งั กลาว โดยผูถ อื บัตรตองเสียดอกเบีย้ ของจำนวนเงินดังกลาวใหแกธนาคาร
•
เพิ่มเติมเปนจำนวนเทากับผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน
•
Speedy Cash / UP2ME Speedy Cash กับอัตราแบบคงทีข่ องจำนวน
หนีท้ ค่ี า งชำระในขณะนัน้ โดยคิดคำนวณตัง้ แตวนั ทีธ่ นาคารนำเงินดังกลาว
ไปชำระคาสินคา และ/หรือ บริการ ใหแกรา นคาจนถึงวันทีท่ า นชำระหนีค้ นื
กอนกำหนด (ตามหลักเกณฑและวิธกี ารคำนวณของธนาคาร) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ชองทางการรองเรียน
ทานประสงคจะชำระหนีค้ นื กอนกำหนด ทานจะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนา
ลูกคาสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรือ
• กรณีทท่ี า นมีการทำรายการผอนชำระคาสินคา และ/หรือ บริการ และทาน
ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
หรือ You Tell Us [SCB EASY APP] หรือผาน ธปท. ศูนยคุมครองผูใช
ชำระหนี้ที่เกิดจากการใชบัตรเพื่อชำระคาสินคา และ/หรือ บริการ ใหแก
บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th
ธนาคารงวดใดงวดหนึ่งเปนจำนวนเงินเกินกวาจำนวนเงินที่ทานตองชำระ
ในงวดนั้นๆ ธนาคารจะไมนำจำนวนเงินสวนเกินไปชำระหนี้ดังกลาวกอน หมายเหตุ :
กำหนด (ไมทำใหดอกเบีย้ ลดลง) แตจะคงไวเพือ่ นำไปชำระหนีใ้ นงวดถัดไป 1) ขอมูลดังกลาวขางตนเปนขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash / UP2ME
Speedy Cash เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชบริการ หรือซื้อผลิตภัณฑทางการเงิน
ณ วันทีถ่ งึ กำหนดชำระหนีง้ วดถัดไปนัน้ โดยผูถ อื บัตรยังคงตองผอนชำระหนี้
ดังกลาว อยางไรก็ตามในกรณีท่ลี กู คาตกลงใชบริการหรือซือ้ ผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาว
ตามจำนวนเงินและจำนวนงวดการผอนชำระใหถูกตองครบถวนที่กำหนด
แลว ลูกคาจะผูกพันตามคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบริการ
หรื
อผลิตภัณฑทางการเงินนั้นโดยหากมีขอมูลใดขัดแยงกับคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไข
ตอไปเชนเดิมทุกประการ เวนแตกรณีที่ผูถือบัตรมียอดหนี้คางชำระที่เกิด
ในสัญญาสินเชื่อ ใหใชขอมูลตามคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อแทน
จากการเบิกใชสินเชื่อเปนเงินสด ธนาคารจึงจะนำเงินสวนเกินไปชำระหนี้ 2) ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใชไดจนกวาธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
คางชำระดังกลาว
ดังกลาว

