
 

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือส่วนบุคคล 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันีแ้ละควรศกึษารายละเอียด
และเง่ือนไขโดยละเอียดก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

   สินเช่ือบุคคล 
3 พฤษภาคม 2559 

1. ผลิตภณัฑ์นีค้อือะไร 
คือ สินเช่ือที่ให้กบับคุคลธรรมดา (Installment Loan : IL)  ประเภทไมมี่หลกัประกนั ที่มีก าหนดเวลาช าระคืนทีแ่น่นอน และมีการคิดอตัรา
ดอกเบีย้แบบลอยตวัหรือแบบคงที่แล้วแตก่รณี   

2. ผลิตภณัฑ์นีม้ีลกัษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 วงเงินสงูสดุ : 1 ล้านบาท หรือ ไมเ่กิน 5 เทา่ของรายได้ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนมุตัิจริง) โดยไมต้่องมีหลกัทรัพย์หรือบคุคล

ค า้ประกนั ทัง้นีว้งเงินสงูสดุที่ได้รับ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 
 อตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัหรือคงที่แล้วแตก่รณี และอตัราดอกเบีย้สงูสดุ คือ 28% โดยอตัราอ้างอิง อตัราดอกเบีย้สงูสดุ คา่ธรรมเนียม คา่บริการ 

และคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ในปัจจบุนัและในอนาคต  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ทัง้นี ้ สามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ประกาศทีปิ่ด ณ ที่ท าการ
สาขา  หรือ www.sc.com/th 

 ระยะเวลาการกู้ยืม : 12-60 เดือน (การผ่อนช าระเป็นงวด งวดละเทา่ๆ กนัโดยค านวณแบบลดต้นลดดอก)  
 อตัราการผ่อนช าระคืนขัน้ต ่า :  ขึน้อยูก่บัวงเงินกู้ที่ได้รับ และระยะเวลาการผอ่นช าระ  ทัง้นี ้จะปรากฎในใบแจ้งหนี ้
 การค านวณดอกเบีย้ : รายวนั  

หมายเหต:ุ  
       - MRR : Minimum Retail Rate  คือ  อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายยอ่ยชัน้ด ี ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 เทา่กบั  12.75%  
       - ทัง้นี ้ ทา่นสามารถตรวจสอบอตัราดอกเบีย้ที่เป็นปัจจบุนัได้จากประกาศฯ ที่ปิดไว้ ณ ที่ท าการสาขา  หรือเว็บไซต์ของธนาคาร 
www.sc.com/th 

3. ผลิตภณัฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 
 คา่อากรแสตมป์ : ร้อยละ 0.05 ของจ านวนเงินที่ได้รับอนมุตัิ สงูสดุ 10,000 บาท 
 คา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบข้อมลูเครดติ :  12 บาท/ ครัง้ 
 คา่ใช้จา่ยในการตดิตามทวงถามหนี ้: 100 บาท/ เดือน (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มตามอตัราที่กฎหมายก าหนด) 
 คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน :   

ช าระที่จดุบริการรับช าระ เขต กทม. และปริมณฑล เขตตา่งจงัหวดั 

ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
ธ. ธนชาต 
ธ. เพ่ือการเกษตรฯ 
ธ. อาคารสงเคราะห์ 
ธ. ทหารไทย 
ธ. กรุงศรีอยธุยา 
ธ. ยโูอบี 
ธ. ไทยพาณิชย์* 
ธ. กสิกรไทย 
ที่ท าการไปรษณีย์ (ไมเ่กิน 50,000 บาท) 
เอ็มเปย์ สเตชัน่ (เอไอเอส/เทเลวิซ) (ไม่เกิน 49,000 บาท) 
จสัเพย์ (ศนูย์บริการทีโอที) (ไมเ่กิน 30,000 บาท) 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ไมเ่กิน 30,000 บาท) 
เทสโก้ โลตสั (ไมเ่กิน 49,000 บาท) 
 

ไมเ่รียกเก็บ 
10 บาท/ครัง้ 
10 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
20 บาท/ครัง้ 
20 บาท/ครัง้ 
25 บาท/ครัง้ 
25 บาท/ครัง้ 
25 บาท/ครัง้ 
10 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
10 บาท/ครัง้ 

ไมเ่รียกเก็บ 
10 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
20 บาท/ครัง้ 
20 บาท/ครัง้ 
35 บาท/ครัง้ 
30 บาท/ครัง้ 

   40 บาท/ครัง้    
40 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
15 บาท/ครัง้ 
20 บาท/ครัง้ 
10 บาท/ครัง้ 

http://www.sc.com/th
http://www.sc.com/th


 

* การช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (OTC) ส าหรับรายการ
นอกเขตส านกัหกับญัชีที่มียอดช าระเกินกวา่ 100,000 บาท ทา่นต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต 0.1% ของยอดเงินโอนสงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
หมายเหต ุ:  อตัราคา่ธรรมเนียม คา่บริการ และคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

 

4. ผลิตภณัฑ์มข้ีอก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 
ภายหลงัจากที่สินเช่ือได้รับการอนมุตัิ ธนาคารจะด าเนินการจดัสง่จดหมายเพื่อยืนยนัการอนมุตัิสินเช่ือ  ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบั วงเงินทัง้หมดและ
ที่ต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญา ดอกเบีย้ ระยะเวลาผ่อนช าระ คา่งวดรายเดอืน และ ตารางแสดงภาระหนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัจ านวนสนิเช่ือ 
ดอกเบีย้ และระยะเวลาการกู้ของลกูค้าแตล่ะราย ทัง้นีท้า่นจะต้องช าระเงินภายในวนัที่ก าหนดของทกุเดือน หากช าระหลงัจากวนัที่ครบก าหนดช าระ 
ทา่นจะมีภาระคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ 

         หมายเหต:ุ จ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากอตัราดอกเบีย้ MRR เปลี่ยนแปลงไป 

5. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 
 อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้: 28% ของยอดคงค้างทัง้หมด (เทา่กบัอตัราดอกเบีย้สงูสดุ) 
 คา่ติดตามทวงถามหนี ้: 100 บาทตอ่เดือน (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มตามอตัราที่กฎหมายก าหนด) 

6. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงนิกู้ยมืก่อนครบก าหนด 
 ทา่นมีสิทธ์ิช าระหนีค้ืนก่อนก าหนดได้ ภายใต้เง่ือนไขที่วา่ ทา่นต้องท าสญัญาผ่อนช าระหรือใช้วงเงินกู้สินเช่ือบคุคล อยา่งน้อย  24 เดือน ซึง่หาก

ท่านช าระหนีด้ังกล่าวก่อนครบก าหนดระยะเวลา 24 เดือน ธนาคารมีสิทธ์ิยกเลิกอัตราดอกเบีย้พิเศษที่ท่านได้รับมาตัง้แต่วันที่ได้รับ
เงนิกู้จากธนาคารและเปล่ียนเป็นอัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุด(อัตรา 28% ต่อปีหรือตามที่จะเปลี่ยนแปลงตามทีธ่นาคารประกาศก าหนดเป็น
คราวๆ) โดยให้ค านวณด้วยอัตราปกติสูงสุดดังกล่าวย้อนหลังกลับไปบนต้นเงนิกู้ที่ได้รับอนุมัติ (เสมือนว่าท่านไม่เคยได้รับอัตรา

ดอกเบีย้พิเศษมาก่อน) ทัง้นี ้ค านวณนบัตัง้แตว่นัที่ได้รับเงินกู้จนถึงวนัก่อนวนัที่ช าระหนีท้ัง้หมดให้แกธ่นาคารจนเสร็จสิน้ 
 ทา่นมีสิทธ์ิที่จะช าระหนีค้ืนก่อนก าหนดได้ภายใต้เง่ือนไขวา่  ในกรณีที่ทา่นประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดก่อนก าหนดวนัผ่อนช าระงวดสุดท้าย 

ทา่นยอมรับและตกลงวา่ทา่นต้องแจ้งลว่งหน้าให้ธนาคารทราบลว่งหน้า 3 วนัท าการ ก่อนที่จะช าระคืนให้กบัธนาคาร 

7.  ท่านจะต้องมีผู้ค า้ประกนัหรือหลักประกันหรือไม่ 
ไมต้่องมีผู้ค า้ประกนัหรือหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

8. ผลิตภณัฑ์นีม้ีความเสี่ยงที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมนีส้ามารถเป็นอัตราลอยตัวหรืออตัราคงที่ก็ได้แล้วแตก่รณี ซึง่กรณีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้ของเดือนตอ่ 

ๆ ไป อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอตัราดอกเบีย้ MRR เปลี่ยนแปลงไป และอตัราดอกเบีย้ที่เพ่ิมสงูขึน้อาจท าให้จ านวนเงินคา่งวดหรือจ านวนงวดใน
การช าระคืนเพ่ิมมากขึน้ได้ 

9. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการตดิต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
ทา่นสามารถตดิตอ่ผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือท าการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และเพ่ือให้การสื่อสาร
ข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์นีห้รือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 
หากมีข้อสงสยัเพ่ิมเติม ทา่นสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.com/th หรือ สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่บริการธนาคารทางโทรศพัท์ 
โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร 

11. ทางเลอืกอื่นในกลุ่มผลติภณัฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล 
 วงเงินสแตนด์บายแคช  
 บตัรเครดิต 

 

ค าเตอืน : ธนาคารจ าเป็นต้องด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระคืนเงนิกู้หรือค่างวดอย่างสม ่าเสมอ 
 

http://www.sc.com/th

