ประกาศ
เรื่ อง ดอกเบีย้ ค่ าบริการต่ าง ๆ และเบีย้ ปรั บที่สถาบันการเงินอาจเรี ยกได้ ในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้ การกากับ (สินเชื่อบุคคล Your Loan)
ครั ง้ ที่ 1/2562
เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2562 เรื่ อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับสำหรับสถำบันกำรเงิน ลงวันที่ 31 มกรำคม 2562 ธนำคำรไทยพำณิชย์
จำกัด (มหำชน) ขอแจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับดอกเบีย้ ค่ำบริ กำรต่ำง ๆ และเบี ้ยปรับที่สถำบันกำรเงินอำจเรี ยกได้ ในกำรประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ (สินเชื่อบุคคล Your Loan) ในกรณีต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในตำรำงรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ดอกเบี ้ย ค่ำบริ กำรต่ำง ๆ และเบี ้ยปรับที่สถำบันกำรเงินอำจเรี ยกได้ ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ
(สินเชื่อบุคคล Your Loan) ที่แนบท้ ำยประกำศ นี ้
ทังนี
้ ้ ดอกเบี ้ย ค่ำบริ กำรต่ำง ๆ และเบี ้ยปรับที่สถำบันกำรเงินอำจเรี ยกได้ ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรกำกับ (สินเชื่อบุคคล Your Loan) ที่ระบุไว้ ในตำรำงดังกล่ำวข้ ำงต้ นมีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2562 เป็ นต้ นไป

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

(นำยอำรักษ์ สุธีวงศ์)
ผู้จดั กำรใหญ่
ประกำศ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบีย้ ค่ าบริการต่ างๆ และเบีย้ ปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้ การกากับ (สินเชื่อบุคคล Your Loan)
แนบท้ ายประกาศ เรื่อง ดอกเบีย้ ค่ าบริการต่ างๆ และเบีย้ ปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้ การกากับ
(สินเชื่อบุคคล Your Loan) ครัง้ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1. ดอกเบี ้ย ค่ำบริ กำรต่ำงๆ และเบี ้ยปรับ
ดอกเบี ้ย ค่ำบริ กำรต่ำง ๆ เบี ้ยปรับ (อัตรำตำ่ สุดถึงอัตรำสูงสุด)
ค่ าใช้ จ่ายตามที่ได้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่ เหตุ
2. ค่ำใช้ จำ่ ยทีจ่ ่ำยให้ แก่หน่วยงำนรำชกำร
2.1 ค่ำอำกรแสตมป์

3. ค่ำใช้ จำ่ ยทีจ่ ่ำยให้ แก่หน่วยงำนภำยนอกหรื อบุคคลอื่น
3.1 ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรชำระเงิน

10% ถึง 28% ต่อปี

ตำมอัตรำที่ทำงรำชกำรกำหนด
ซึง่ ขณะนี ้เท่ำกับร้ อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อบุคคล Your Loan แต่ไม่เกิน 10,000 บำท

ชำระโดยหักบัญชีธนำคำร
ชำระผ่ำนเครื่ อง ATM / Laser ATM
ชำระที่เคำน์เตอร์ ธนำคำร
ชำระผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ชำระผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ต (บริกำร SCB Easy Net)
ชำระผ่ำนเครื่ องรับฝำกเงินอัตโนมัติ (CDM)

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

บาท/ครัง้
บาท/ครัง้
บาท/ครัง้
บาท/ครัง้
บาท/ครัง้
บาท/ครัง้

ค่ าใช้ จ่ายตามที่ได้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่ เหตุ
ชำระที่เคำน์เตอร์ ธนำคำรออมสิน
กรณียอดชำระไม่เกิน 50,000 บำท คิดค่ำธรรมเนียมในอัตรำดังต่อไปนี ้
- ชำระ ณ ที่ทำกำรสำขำในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธำนี, สมุทรปรำกำร
- ชำระ ณ ที่ทำกำรสำขำในเขตจังหวัดอื่น ๆ
กรณียอดชำระเกิน 50,000 บำท คิดค่ำธรรมเนียมเพิม่ อีก 0.10% ของยอดชำระ
ส่วนที่เกิน แต่สงู สุดไม่เกิน 1,000 บำท
ชำระที่จดุ บริ กำรรับชำระเงิน
- เคำน์เตอร์ เซอร์ วิส/7-11
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บำท/ครัง้ )
- ศูนย์บริ กำร ทีโอที, TOT Shop และจุดบริ กำรทีม่ ีเครื่ องหมำย Just Pay
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บำท/ครัง้ )
- สำนักงำนบริ กำรเอไอเอสและร้ ำนเทเลวิซทุกสำขำ
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บำท/ครัง้ )
- Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสำขำ
(ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บำท/ครัง้ )
- ที่ทำกำรไปรษณีย์ ทุกสำขำ (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บำท/ครัง้ )
ไม่เรี ยกเก็บ บาท/ครัง้
ไม่เรี ยกเก็บ บาท/ครัง้
100 บำท/รอบบัญชี

3.2 ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
3.3 ค่ำใช้ จำ่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่ำย (กรณีหกั บัญชีเพื่อชำระหนี ้)
3.4 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้
4. ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ ป็ นต้ นทุนในกำรดำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์
4.1 ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้
4.2 ค่ำใช้ จำ่ ยกรณีเช็คคืน (กรณีนำเช็คมำชำระหนี ้)
4.3 ค่ำขอตรวจสอบรำยกำร
4.4 ค่ำขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
หมำยเหตุ : ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยอื่น ๆ ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (VAT) (ถ้ ำมี)

ไม่เรี ยกเก็บ บาท/ครัง้
ไม่เรี ยกเก็บ บาท/ครัง้
ไม่เรี ยกเก็บ บาท/ครัง้
50 บาท/ครัง้

10 บาท/ครัง้
20 บาท/ครัง้

15 บาท/ครัง้
15 บาท/ครัง้
15 บาท/ครัง้
10 บาท/ครัง้
10 บาท/ครัง้

