ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ สนิ เชือส่ วนบุคคล Your Loan
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี และศึกษารายละเอียดและเงื&อนไขโดยละเอียด ก่อนที&ทา่ นจะตัดสินใจซือ
หรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สินเชื&อบุคคล Your Loan
วันที&จดั พิมพ์ : 1 กันยายน 2562
1. ผลิตภัณฑ์ นีค, อื อะไร
สินเชื&อส่วนบุคคล Your Loan เป็ นสินเชื&อส่วนบุคคลที&ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว มีการโอนเงินเข้ าบัญชีของลูกค้ าไว้ ใช้ จา่ ยตามความ
ต้ องการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรื อบุคคลคําประกัน คิดอัตราดอกเบียแบบลดต้ นลดดอก ทังนีไม่เกินอัตราดอกเบียที&ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ลูกค้ าสามารถจัดสรรแผนการใช้ เงินในแต่ละเดือนได้ อย่างลงตัวและชําระคืนเงินกู้เป็ นงวดราย
เดือน และงวดรายสองสัปดาห์ งวดละเท่า ๆ กัน
2. ผลิตภัณฑ์ นีม, ีลกั ษณะสําคัญอะไรบ้ าง
• จํานวนเงินกู้ยมื ทังหมด: วงเงินอนุมตั ิสงู สุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลีย& ต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
• รายได้ เฉลีย& ต่อเดือนขันตํา& ของผู้สมัคร: 10,000 บาท
• ระยะเวลาการกู้ยืม: ระยะเวลาผ่อนชําระขันตํา& 6 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ขึนอยูก่ บั เงื&อนไขที&ธนาคารกําหนด
• อัตราดอกเบีย: อัตราดอกเบียอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 10 ถึง ร้ อยละ 28.00 ต่อปี
• อัตราดอกเบียกรณีผิดนัดชําระ: อัตราดอกเบียร้ อยละ 28.00 ต่อปี
หมายเหตุ : อัตราดอกเบียจากตารางข้ างต้ นเป็ นข้ อมูล ณ วันทีจ& ดั พิมพ์เท่านัน ซึง& อาจมีการเปลีย& นแปลงได้
ตามเกณฑ์ที&ธนาคารกําหนด ซึง& สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบียได้ จากสาขา และ Website ของธนาคาร
• การคํานวณดอกเบีย: รายวัน
• ตารางเวลาชําระคืนเงินกู้: เมื&อท่านได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื&อ Your Loan แล้ ว ธนาคารจะจัดส่งตารางเวลาการชําระคืน
เงินกู้ให้ กบั ท่านทาง Email ที&แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
• ช่องทางการให้ บริ การ: ท่านสามารถสมัครขอสินเชื&อ Your Loan ได้ ทาง SCB Easy Application และ Website ของธนาคาร
• ช่องทางการจัดส่งใบแจ้ งยอดรายการ: ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้ งยอดรายการให้ กบั ท่านทาง Email ที&ได้ แจ้ งในการสมัครขอ
สินเชื&อและผ่านการยืนยันกับทางธนาคาร
3. ประเภทการผ่ อนชําระ
ชําระเป็ นงวดรายเดือน หรื องวดรายสองสัปดาห์ โดยท่านสามารถเลือกได้ ในขันตอนสมัครขอใช้ บริการสินเชื&อ
4. คุณสมบัติผ้ ูสมัคร
• เป็ นลูกค้ าปั จจุบนั ของทางธนาคารไทยพาณิชย์

• ผู้สมัครต้ องมีสญ
ั ชาติไทยเท่านัน
• ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
• รายได้ เฉลีย& ต่อเดือนขันตํา& ของผู้สมัคร: 10,000 บาท
• ไม่มีสนิ เชื&อที&อยูร่ ะหว่างการดําเนินการสมัคร (เฉพาะสินเชื&อบุคคล Your Loan เท่านัน)
5. เอกสารประกอบการสมัคร
ประเภทลูกค้ า
พนักงานประจํา
เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ

เอกสารประกอบการสมัคร
• สลิปเงินเดือนปั จจุบนั
เอกสารยืนยันรายได้ (อย่ างใดอย่ างหนึง)
• ใบแจ้ งยอดเงินฝากย้ อนหลัง ^ เดือน (เต็มเดือน)
• หนังสือรับรองการเสียภาษี เงินได้
เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่ างใดอย่ างหนึง)
กรณีที&จดทะเบียน
• สําเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้ างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
กรณีที&ไม่ได้ จดทะเบียน
• เอกสารที&ออกจากทางราชการเพื&อยืนยันการทําธุรกิจ เช่น
- สัญญาเช่า สัญญาจ้ าง
- เอกสารการเสียภาษี ป้าย
- ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

6. ผลิตภัณฑ์ นีม, ีค่าบริการอะไรบ้ าง
ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้ร้อยละ a.ab ของวงเงินสินเชื&อบุคคล Your Loan แต่
ไม่เกิน ca,aaa บาท และอาจเปลีย& นแปลงได้ ตามประกาศของทางราชการที&กําหนดไว้
ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ายให้ แก่ หน่ วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน : ค่ าใช้ จ่ายในการชําระเงิน
ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชําระผ่านเครื& อง ATM / Laser ATM
ชําระที&เคาน์เตอร์ ธนาคาร
ชําระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ชําระผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (บริการ SCB Easy Net)
ชําระผ่านเครื& องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ

บาท/ครัง
บาท/ครัง
บาท/ครัง
บาท/ครัง
บาท/ครัง
บาท/ครัง

ชําระที&จดุ บริ การรับชําระเงิน
- เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส/ 7-11
(ยอดชําระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครัง)
- ศูนย์บริ การ ทีโอที,TOT Shop และจุดบริ การทีม& ีเครื& องหมาย Just Pay
(ยอดชําระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครัง)
- สํานักงานบริ การเอไอเอสและร้ านเทเลวิชทุกสาขา
(ยอดชําระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครัง)
- Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา
(ยอดชําระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครัง)
- ที&ทําการไปรษณีย์ ทุกสาขา (ยอดชําระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครัง)
ค่ าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ,

15 บาท/ครัง
15 บาท/ครัง
15 บาท/ครัง
10 บาท/ครัง
10 บาท/ครัง
caa บาท/รอบบัญชี

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย& นแปลงได้ ทังนีเป็ นไปตามประกาศค่าบริ การและเบียปรับที&ธนาคารเรี ยกเก็บ
ของสินเชื&อธนาคารกําหนดไว้ ซึง& สามารถตรวจสอบอัตราค่าบริ การ/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ จาก Website ของธนาคาร
7. ผลิตภัณฑ์ นีม, ีกาํ หนดและอาจทําให้ ท่านมีภาระหน้ าทีอะไรบ้ าง
• ชําระเงินคืนเท่า ๆ กันทุกเดือน สูงสุด 60 เดือน
• เมื&อได้ รับอนุมตั ิวงเงินสินเชื&อแล้ ว ท่านต้ องชําระค่างวดสินเชื&อ ตามจํานวนและระยะเวลาที& ตกลงไว้ กบั ธนาคารโดยหากชําระ
หลังวันที&ครบกําหนดชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิม& ขึนตามที&ระบุไว้ ในข้ อ 6
• หากท่านมีปัญหาในการชําระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาทีก& ําหนด กรุณาแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีเพือ& ร่วมกันพิจารณาเงื&อนไขการ
ชําระคืนในรูปแบบอื&น
8. ข้ อควรระวังทีจะเกิดขึน, หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดและภาระหน้ าทีได้
• อัตราดอกเบียกรณีผิดนัดชําระหนี: สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 28.00 ต่อปี ของยอดคงค้ างทังหมด
• ค่าติดตามทวงถามหนี: รายละเอียดปรากฎตามที&ระบุในข้ อ 4
• กรณีที&ทา่ นไม่ชําระหนีกับธนาคาร ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินจากบัญชีฝากทุกประเภท หรื อเงินอื&นใดก็ตามที&มีอยูก่ บั ธนาคาร เพื&อ
ชําระหนีต้ นเงิน ดอกเบีย และค่าใช้ จา่ ยทีเ& กี&ยวข้ องได้
• หากท่านผิดนัดชําระหนี ใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรื อคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที&ธนาคารกําหนด ธนาคารอาจจําเป็ นต้ องบอกเลิก
สัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
• หากท่านมีดอกเบียคงเหลือปรากฏในใบเสร็ จรับเงิน ขอแนะนําให้ นําเงินมาชําระเพิ&มเติมตามช่องทางการชําระเงินของธนาคาร
หากท่านนํามาชําระในงวดถัดไป อาจทําให้ คา่ งวดชําระได้ เฉพาะดอกเบียไม่เพียงพอที&จะนําไปลดต้ นเงิน
9. อะไรจะเกิดขึน, หากท่ านชําระเงินกู้ยมื ก่ อนกําหนด
การชําระหนีคืนก่อนกําหนด หมายถึง ชําระเกินค่างวดที&ธนาคารได้ ตกลงในสัญญา หรื อชําระทังจํานวน ท่านต้ องจ่ายเบียปรับ
(Prepayment fee) ตามอัตราที&ได้ ตกลงกับลูกค้ าแต่ละราย แต่ทงนี
ั ไม่เกินอัตราร้ อยละ 5 ของยอดเงินคงค้ าง ณ วันที&ชําระคืน
ก่อนกําหนด โดยเรี ยกเก็บเพียงครังเดียวเมื&อท่านชําระคืนก่อนกําหนด

10. ท่ านจะต้ องมีผ้ ูคาํ , ประกันหรือหลักทรัพย์ คาํ , ประกันหรือไม่
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรื อบุคคลคําประกัน
11. ผลิตภัณฑ์ นีม, คี วามเสียงทีสําคัญอะไรบ้ าง
• หากท่านชําระคืนไม่ตรงเวลา อาจเกิดค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี (ตามข้ อ s)
• ในกรณีธนาคารมีความจําเป็ นต้ องติดตามทวงถามหนีจากท่าน และ/หรื อ ผู้เกี&ยวข้ อง ธนาคารอาจดําเนินการดังกล่าวด้ วย
ตนเองและ/หรื อ อาจมอบหมายให้ บคุ คลที&ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเป็ นผู้ดําเนินการดังกล่าวแทนธนาคารก็ได้
• ธนาคารมีสทิ ธิโอนสิทธิ หน้ าทีแ& ละผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน ให้ แก่บคุ คลอื&นตามที&เห็นสมควร
โดยจะแจ้ งการโอนเป็ นหนังสือให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า
• กรณีผ้ กู ้ ถู ึงแก่กรรมสัญญาสินเชื&อ Your Loan เป็ นอันระงับสินไป ทายาทของผู้ก้ ตู ้ องชําระหนีคงค้ างคืนแก่ธนาคารทังจํานวน
12. การแจ้ งเปลียนแปลงเงือนไขในการให้ บริการ
หากมีการเปลีย& นแปลงอัตราดอกเบียใด ๆ ตามสัญญานีให้ เพิ&มขึน จะแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบเป็ นหนังสือล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ta วัน
กรณีเร่งด่วนผู้ให้ ก้ จู ะแจ้ งทางจดหมาย หรื อประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันที&แพร่หลายในประเทศเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า u
วัน และกรณีที&แจ้ งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ผ้ ใู ห้ ก้ จู ะแจ้ งการเปลีย& นแปลงเป็ นหนังสือในภายหลัง โดยการเปลีย& นแปลง
ดอกเบียดังกล่าวไม่รวมถึงการเปลีย& นแปลงอัตราดอกเบียข้ างต้ นอัตรา MLR หรื อ อัตรา MOR หรื อ อัตรา MRR หรื ออัตรา
ดอกเบียเงินฝากที&ใช้ อ้างอิงเป็ นอัตราดอกเบียในสัญญานี (ถ้ ามี)
13. ท่ านควรทําอย่ างไร หากรายละเอียด ในการติดต่ อของท่ านเปลียนแปลง
ธนาคารมีช่องทางสําหรับบริ การ เพื&อแจ้ งเปลีย& นแปลงข้ อมูล ดังนี
• สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
• ศูนย์บริ การลูกค้ าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โทร. a-wuuu-uuuu
14. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์ นีห, รือติดต่ อกับธนาคารได้ อย่ างไร
กรณีต้องการสอบถามข้ อมูลเพิ&มเติมเกี&ยวกับผลิตภัณฑ์สนิ เชื&อบุคคล Your Loan สามารถติดต่อได้ ดังนี
• สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
• ศูนย์บริ การลูกค้ าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โทร. aw-uuu-uuuu
• WWW.SCB.CO.TH
15. ช่ องทางการร้ องเรียน
ลูกค้ าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรื อศูนย์บริ การลูกค้ า SCB Call Center 02-777-7777
หรื อ You Tell Us [Easy App] หรื อผ่าน ธปท.ศูนย์ค้ มุ ครองผู้ใช้ บริ การทางการเงิน (ศคง.) โทร cwct หรื ออีเมล fcc@bot.or.th
16. ทางเลือกอืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สนิ เชือส่ วนบุคคล
สินเชื&อ Speedy Loan/ Speedy Cash/ UP2ME Speedy Cash

คําเตือน : ธนาคารอาจจําเป็ นต้ องดําเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที&กําหนดไว้
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่าธนาคารจะมีการเปลีย& นแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
หมายเหตุ : ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลผลิตภัณฑ์ Your Loan เพื&อประกอบการตัดสินใจในการใช้ บริการ หรื อซือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที&ลกู ค้ าตกลงใช้ บริ การ หรื อซือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังกล่าวแล้ ว และเพื&อให้ ถกู ต้ อง
ตามกฎหมายฟอกเงิน ลูกค้ าต้ องยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบเอกสารแสดงตนและแสดงตนในวันที&ลงนามในใบคําขอสินเชื&อ
หรื อวันที&สมัครใช้ บริ การสินเชื&อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร รวมทังให้ ธนาคารเข้ าสํารวจ และถ่ายภาพสถานประกอบการ
ของลูกค้ า (Site Visit) ได้ ทังนี ลูกค้ าจะผูกพันตามคําขอใช้ บริ การฯ และเงื&อนไขในสัญญาสินเชื&อของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินนัน โดยหากมีข้อมูลใดขัดแย้ งกับคําขอใช้ บริ การฯ และเงื&อนไขในสัญญาสินเชื&อ ให้ ใช้ ข้อมูลตามคําขอใช้ บริ การฯ และ
เงื&อนไขในสัญญาสินเชื&อแทน

