
เอกสารขอมูลสำคัญของผลิตภัณฑ (Product Sales Sheet)
ผูออกผลิตภัณฑ : ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ    : สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

      สินเช่ือบุคคล Speedy Loan เปนสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติแลวมีการโอนเงิน
เขาบัญชีของลูกคาไวใชจายตามความตองการ โดยไมตองมีหลักทรัพย หรือ
บุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก ทั้งนี้ไมเกินอัตราดอกเบี้ย
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ลูกคาสามารถจัดสรรแผนการ
ใชเงินในแตละเดือนอยางลงตัวและชำระคืนเงินกูเปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน  

ประเภทผลิตภัณฑ

เงื่อนไขหลัก

ดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ

เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ

คาบริการ

• หักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
• ชำระดวยเงินสดตามชองทางตางๆ ท่ีทางธนาคารกำหนด
• ท้ังน้ีเม่ือทานไดรับการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือบุคคล Speedy Loan ธนาคาร
  จะจัดสงตารางเวลาการชำระคืนเงินกูใหกับทานตามท่ีอยูท่ีแจงไวกับธนาคาร

คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ : คาอากรแสตมป
รอยละ 0.05 ของวงเงินสินเช่ือ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปล่ียนแปลง
ไดตามประกาศของทางราชการที่กำหนด

• ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน
  - เคานเตอรเซอรวิส (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัญชี/วัน)         
  - สำนักงานบริการของเอไอเอสและรานคาของเทเลวิช ทุกสาขา
    (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัญชี/วัน)
  - โลตัส / Lotus’s ทุกสาขา
    (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชำระไดสูงสุด 2 ครั้ง/บัญชี/วัน)
  - ที่ทำการไปรษณีย ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัญชี/วัน)

15 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง

10 บาท/ครั้ง

10 บาท/ครั้ง

วงเงินกูยืมท้ังหมด :
• จำนวนเงินกูยืมท้ังหมด : วงเงินอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทา ของรายได
 เฉล่ียตอเดือนและไมเกิน 5,000,000 บาท
• ระยะเวลาการกูยืม : ระยะเวลาผอนชำระสูงสุดนาน 72 เดือน
• การคำนวณดอกเบ้ีย : รายวัน

• คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้                             
  - กรณีลูกหนี้มีคางชำระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ *
  - กรณีลูกหนี้มีคางชำระมากกวา 1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้ *

   อัตราต่ำสุด 9.99% ตอป ถึง อัตราสูงสุด 25% ตอป*
(อัตราดอกเบ้ียเปนขอมูล ณ วันท่ีจัดพิมพเทาน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได
ตามเกณฑท่ีธนาคารกำหนด) *หมายเหตุ :

1) กรณีลูกคาสมัครใชบริการผานชองทาง SCB Easy Application ดอกเบี้ย
 เริ่มตน 10% ตอปี
2) กรณีลูกคาสมัครใชบริการผานชองทางอ่ืนของธนาคาร ดอกเบ้ียเร่ิมตน 9.99% ตอป
3) อัตราคาธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้เปนไปตามประกาศดอกเบี้ย
 คาบริการตางๆ และเบ้ียปรับท่ีสถาบันการเงิน อาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเช่ือ
    สวนบุคคลภายใตกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan)
4) กรณีลูกคามีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชีตางธนาคาร ลูกคายินยอมชำระ
    คาธรรมเนียมการโอนตามประกาศธนาคาร ตารางที่ 3: อัตราคาบริการตางๆ
    เบี้ยปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสินเช่ือ และคาบริการอ่ืนๆ (บริการการโอน
    เงินรายยอยระหวางธนาคาร (SCB SMART Credit: แบบ Same Day))
5) คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) (ถามี)
6) (*) รอบการทวงถามหนี้ หมายถึง รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต
 วันผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้นจนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดถัดไป ทั้งนี้ การนับ
 1 รอบระยะเวลาดังกลาวจะตองไมนอยกวา 1 เดือน

คาใชจายในการชำระเงิน / คาใชจายอื่นๆ
• ไมคดิคาบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานทางเคร่ือง ATM 
   / Laser ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานบริการ SCB Easy Net /
   SCB Easy Application 

• ชำระผานธนาคาร/ผูใหบริการอื่น ที่ใหบริการรับชำระบิลขามธนาคาร
  - ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส                                   ไมเกิน  5 บาท/ครั้ง
  - ชำระผานชองทางสาขาธนาคาร/ผูใหบริการรับชำระเงิน            ไมเกิน 20 บาท/คร้ัง
หมายเหตุ : รายชื่อธนาคารและผูใหบริการที่เขารวมสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยคาธรรมเนียมเปนไปตามเง่ือนไขและขอกำหนดของแตละธนาคาร/ผูใหบริการ

• หากทานชำระไมครบตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไวในใบแจงยอดรายการ
  (statement) หรือชำระหลังวันที่ครบกำหนดชำระในแตละรอบบัญชี ทาน
  จะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น 
• หากทานมีปญหาในการชำระคืนเงินกูยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจงให
  ธนาคารทราบทันทีเพื่อรวมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
• ไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่นๆ



กรณีผิดเงื่อนไข

• อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไมเกิน 25% ตอป (อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตาม
  สัญญา + สวนเพิ่มรอยละ 3) ของเงินตนของคางวดที่ลูกคาผิดนัดชำระ
• คาติดตามทวงถามหนี้ 
• กรณีที่ทานไมชำระหนี้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
  ทุกประเภท หรือเงินอ่ืนใดก็ตามท่ีมีอยูกับธนาคาร เพ่ือชำระหน้ีตนเงิน ดอกเบ้ีย
  และคาใชจายที่เกี่ยวของได
• หากทานผิดนัดชำระหน้ีธนาคารอาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนิน
  การทางกฎหมายตอไป

หมายเหตุ : 
1) ขอมูลดังกลาวขางตนเปนขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคล Speedy Loan เพื่อประกอบการ
   ตัดสินใจในการใชบริการ หรือซ้ือผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวอยางไรก็ตามในกรณีท่ีลูกคา
   ตกลงใชบริการหรือซ้ือผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวแลว ลูกคาจะผูกพันตามคำขอใชบริการฯ
   และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบริการ หรือผลิตภัณฑทางการเงินนั้น โดยหากมีขอมูลใด
   ขัดแยงกับคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ ใหใชขอมูลตามคำขอใชบริการฯ
   และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อแทน
2) ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใชไดจนกวาธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
   ดังกลาว

ชองทางการรองเรียน
ลูกคาสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรือ
ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
หรือ You Tell Us [SCB EASY APP] หรือผาน ธปท. ศูนยคุมครองผูใช
บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th

ขอควรระวัง!!
• หากทานชำระคืนไมตรงเวลา อาจเกิดคาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ี
• ในกรณีธนาคารมีความจำเปนตองติดตามทวงถามหน้ีจากทาน และ/หรือ
  ผูเกี่ยวของธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรือ อาจ
  มอบหมายใหบุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เปนผูดำเนินการ
  ดังกลาวแทนธนาคารก็ได
• ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ หนาที่และผลประโยชนใดๆ ตามสัญญาไมวา
  ทั้งหมด หรือบางสวนใหแกบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยจะแจงการโอน
  เปนหนังสือใหลูกคาทราบลวงหนา
• กรณีผูกูถึงแกกรรมสัญญาสินเช่ือบุคคล Speedy Loan เปนอันระงับส้ินไป
  ทายาทของผูกูตองชำระหนี้คงคางคืนแกธนาคารทั้งจำนวน
• ดอกเบี้ยคิดตั้งแตวันที่ไดรับเงินกู โดยหากผิดนัดชำระอาจมีดอกเบี้ยและ
  คาทวงหนี้เพิ่ม
• กรณีไดรับดอกเบี้ยในอัตราผอนปรน หากนำเงินมาชำระหนี้ทั้งหมดคืน
  กอนกำหนดตามที่ตกลงกันไว อาจตองชำระดอกเบี้ยเพิ่ม

• จำนวนเงินท่ีชำระคืนกอนกำหนดจะนำไปชำระดอกเบ้ียของหน้ีสินเช่ือบุคคล
  Speedy Loan ท้ังหมด ท่ีผูกูคางชำระนับแตวันท่ีผูกูชำระดอกเบ้ียคร้ังกอน
  จนถึงวันท่ีผูกูชำระหน้ีสินเช่ือบุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนด ตลอดจน
  คาใชจาย และเงินใดๆ ท่ีผูกูคางชำระอยูกับผูใหกู (ถามี) ใหแกผูใหกูในวันท่ี
  ผูกูชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนด นอกจากนี้การ
  ชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนดดังกลาวขางตน ผูกู
  ตกลงยินยอมใหผูใหกูนำเงินท่ีชำระน้ันไปหักชำระหน้ีสินเช่ือบุคคล Speedy
  Loan ท่ีผูกูตองชำระในงวดสุดทายกอน ดังน้ันทานยังตองผอนชำระใหถูกตอง
  ครบถวน ตามจำนวน กำหนดเวลาและวิธีการท่ีระบุไวในใบแจงยอดรายการ
  Speedy Loan
• ถาจำนวนงวดสินเช่ือบุคคล Speedy Loan เกินกวา 2 ป และผูกูชำระหนี้
  สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ท้ังหมดคืนกอนกำหนด 2 ป นับแตวันเบิกใช
  สินเช่ือบุคคล Speedy Loan ผูกูจะตองชำระดอกเบ้ียของหน้ีสินเช่ือบุคคล
  Speedy Loan ใหแกผูใหกูเพิ่มเติมเปนจำนวนเงินเทากับผลตางระหวาง
  อัตราสูงสุดกับอัตราผอนปรน ของหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ที่คาง
  ชำระในแตละขณะ โดยคิดคำนวณนับต้ังแตวันเบิกใชสินเช่ือบุคคล Speedy
  Loan จนถึงวันที่ผูกูชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ทั้งหมดคืนกอน
  กำหนดในวันที่ผูกูชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนด
  ดังกลาวดวย

กรณีชำระเงินกูยืมกอนครบกำหนด

การแจงไดรับชำระเงินจากลูกคา

• จัดสงหลักฐานการชำระเงินใหแกลูกคาทุกเดือนทางไปรษณีย หรือทาง
   อิเล็กทรอนิกส ตามที่ลูกคาไดแจงไวกับธนาคาร โดยแจงรายละเอียด
   รายการท่ีลูกคาไดชำระ เชน จํานวนเงินตน ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด (ถามี)
   คาธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถามี) จํานวนเงินทั้งหมดที่ชําระคางวดสินเชื่อ
   ใหแกธนาคารแลว

• ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบริการ อัตราดอกเบ้ียคาธรรมเนียม
   ที่ทำใหลูกคาเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

• ·สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
• ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center)
   โทร. 02-777-7777 
• WWW.SCB.CO.TH

ชองทางในการติดตอธนาคาร เพื่อสอบถามเพิ่มเติม
/ แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล

การแจงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ


