
 

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือส่วนบุคคล 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันีแ้ละควรศกึษารายละเอียด
และเง่ือนไขโดยละเอียดก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

      วงเงนิสแตนด์บายแคช 
3 พฤษภาคม 2559 

1. ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร 

 วงเงินสแตนด์บายแคช เป็นวงเงินฉกุเฉินพร้อมใช้ ประเภทไมม่ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั ท่ีมีการคิดอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ค านวณแบบลดต้นลดดอก  ท่านจะได้รับบตัร
เอทีเอ็ม (ATM) ท่ีสามารถใช้ถอนเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม หรือ สามารถเปลี่ยนวงเงินคงเหลือท่ีมีเป็นเงินก้อนเข้าบญัชี ด้วยอตัราดอกเบีย้พิเศษ (Cash Deliver Program) ซึง่สามารถ
เลือกผ่อนขัน้ต ่าได้ หรือเลือกผ่อนเป็นงวดๆ พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราเท่ากนัทกุเดือน (โปรแกรมเบาใจ) ตามท่ีระบไุว้ในใบแจ้งหนี ้

2. ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 วงเงินสงูสดุ : 1 ล้านบาท หรือ ไมเ่กิน 5 เท่าของรายได้ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับอนมุติัจริง) โดยไมต้่องมีหลกัทรัพย์หรือบคุคลค า้ประกนั 

 ระยะเวลาการกู้ยืม : 12-60 เดือน (ส าหรับโปรแกรมเบาใจ โดยการผ่อนเป็นงวด งวดละเท่าๆกนัโดยค านวณแบบลดต้นลดดอก) 
อตัราดอกเบีย้ :  สงูสดุ ไมเ่กิน 28% ต่อปี (อตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก)                                                                       
- MRR : Minimum Retail Rate  คือ  อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายยอ่ยชัน้ดี  ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เท่ากบั  12.75%  

 อตัราการผ่อนช าระคืนขัน้ต ่า :  
4% ของจ านวนต้นเงินกู้ทัง้หมดท่ีท่านเบิกถอนและยงัมิได้ช าระคืน พร้อมทัง้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ของยอดเงินดงักลา่ว หรือขัน้ต ่า 500 บาท หรือตามท่ีระบไุว้ในใบแจ้งหนี ้ 
แล้วแต่วา่จ านวนใดจะสงูกวา่ 

 การค านวณดอกเบีย้ : รายวนั  
เบิกถอนเงินสดด้วยบตัร ATM ผ่านเคร่ือง ATM ทัง้ในและต่างประเทศ ท่ีมีเคร่ืองหมาย ATM Pool  และเคร่ืองหมาย PLUS ได้สงูสดุ 100,000 บาทต่อวนั โดยไมเ่สีย
ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด ทัง้ในและต่างประเทศ* ตลอด 24 ชัว่โมง        *หมายเหต:ุ ค่าความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงสกลุเงิน: ผูถื้อบตัรรับทราบและตกลงว่า
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบตัร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอตัราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บ
จากบริษัทบตัรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วนัที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดงักล่าวกบัธนาคาร ทัง้นี ้หากสกลุเงินต่างประเทศดงักล่าวไม่ใช่เป็นสกลุเงินดอลล่าร์
สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะท าการแปลงเป็นสกลุเงินบาทเพือ่เรียกเก็บกบัธนาคาร ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบอตัราการ
แลกเปลี่ยนเพือ่ใช้ในการอ้างอิง เบ้ืองต้นได้จาก VISA : http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp. 

 ดอกเบีย้จะค านวณจากยอดเงินท่ีท่านเบิกถอน  โดยจะค านวณนบัจากวนัท่ีมีการเบิกถอนเป็นต้นไป  
หมายเหต:ุ  
- MRR : Minimum Retail Rate  คือ  อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายยอ่ยชัน้ดี  ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เท่ากบั  12.75%  
-  ทัง้นี ้ ท่านสามารถตรวจสอบอตัราดอกเบีย้ท่ีเป็นปัจจบุนัได้จากประกาศฯ ท่ีปิดไว้ ณ ท่ีท าการสาขา  หรือเว็บไซต์ของธนาคาร www.sc.com/th 

3. ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 

 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมลูเครดิต :  12 บาท/ ครัง้ 

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้: 100 บาท/ เดือน (ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิมตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด) 

 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน :   

ช าระท่ีจดุบริการรับช าระ เขต กทม. และปริมณฑล เขตต่างจงัหวดั 

ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
ธ. ธนชาต 
ธ. เพื่อการเกษตรฯ 
ธ. อาคารสงเคราะห์ 
ธ. ทหารไทย 
ธ. กรุงศรีอยธุยา 
ธ. ยโูอบี 
ธ. ไทยพาณิชย์* 
ธ. กสิกรไทย 
ท่ีท าการไปรษณีย์ (ไมเ่กิน 50,000 บาท) 
เอ็มเปย์ สเตชัน่ (เอไอเอส/เทเลวิซ) (ไมเ่กิน 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://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
http://www.sc.com/th


 

* การช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (OTC) ส าหรับรายการนอกเขตส านกัหกั
บญัชีท่ีมียอดช าระเกินกวา่ 100,000 บาท  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต 0.1% 
ของยอดเงินโอนสงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมในการออกบตัรใหมใ่นกรณีหาย/ ช ารุด : 200 บาท/ ใบ 

 ค่าธรรมเนียมในการขอรหสัประจ าตวัใหมท่ดแทนรหสัเดิม : 200 บาท/ ครัง้ 

 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน : 200 บาท/ ครัง้ 

 ค่าอากรแสตมป์ส าหรับเช็ค  : 3 บาท/ เช็ค 1ฉบบั 
หมายเหต ุ :  อตัราค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

4. ผลิตภัณฑ์มีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 
ภายหลงัจากท่ีสินเช่ือได้รับการอนมุติั ธนาคารจะด าเนินการจดัสง่จดหมายเพื่อยืนยนัการอนมุติัสินเช่ือ  ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบั วงเงินทัง้หมดและท่ีต้องช าระคืนตลอดอายุ
สญัญา ดอกเบีย้ ระยะเวลาผ่อนช าระ ค่างวดรายเดือน และ ตารางแสดงภาระหนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัจ านวนสนิเช่ือ ดอกเบีย้ และระยะเวลาการกู้ของลกูค้าแต่ละราย
(ส าหรับโปรแกรมเบาใจ) ทัง้นีท้่านจะต้องช าระเงินภายในวนัท่ีก าหนดของทกุเดือน หากช าระหลงัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 
หมายเหต:ุ จ านวนเงินทัง้หมดท่ีต้องช าระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป 

5. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 

 อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้: 28% ของยอดคงค้างทัง้หมด (เท่ากบัอตัราดอกเบีย้สงูสดุ) 

 ค่าติดตามทวงถามหนี ้100 บาทต่อเดือน (ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิมตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด) 

 สิทธ์ิในการหกักลบลบหนี ้: ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของท่านเพื่อช าระหนีค้งค้างท่ีท่านมีอยูก่บัธนาคาร  ทัง้นี ้ ธนาคาร อาจจ าเป็นต้องบอกเลิก
สญัญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

6. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงนิกู้ยืมก่อนครบก าหนด 

 ส าหรับบริการเบาใจ  ภายใต้วงเงินสแตนด์บายแคช  ท่านมีสิทธ์ิช าระหนีคื้นก่อนก าหนดได้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีวา่ ท่านต้องท าสญัญาผ่อนช าระหรือใช้วงเงินกู้สินเช่ือบคุคล หรือ 
บริการเบาใจ อยา่งน้อย  24 เดือน ซึง่หากท่านช าระหนีด้ังกล่าวก่อนครบก าหนดระยะเวลา 24 เดือน ธนาคารมีสิทธ์ิยกเลิกอัตราดอกเบีย้พิเศษท่ีท่านได้รับมา

ตัง้แต่วันท่ีได้รับเงินกู้จากธนาคารและเปล่ียนเป็นอัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุด(อัตรา 28% ต่อปีหรือตามท่ีจะเปลี่ยนแปลงตามท่ีธนาคารประกาศก าหนดเป็นคราวๆ) 
โดยให้ค านวณด้วยอัตราปกติสูงสุดดังกล่าวย้อนหลังกลับไปบนต้นเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติ (เสมือนว่าท่านไม่เคยได้รับอัตราดอกเบีย้พิเศษมาก่อน) ทัง้นีค้ านวณ
นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับเงินกู้จนถึงวนัก่อนวนัท่ีช าระหนีท้ัง้หมดให้แก่ธนาคารจนเสร็จสิน้ 

 ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะช าระหนีคื้นก่อนก าหนดได้ภายใต้เง่ือนไขวา่  ในกรณีท่ีท่านประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดก่อนก าหนดวนัผ่อนช าระงวดสดุท้าย ท่านยอมรับและตกลงวา่
ท่านต้องแจ้งลว่งหน้าให้ธนาคารทราบลว่งหน้า 3 วนัท าการ ก่อนท่ีจะช าระคืนให้กบัธนาคาร 

7. ท่านจะต้องมีผู้ค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 

 ไมต้่องมีผู้ค า้ประกนัหรือหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

8. ผลิตภัณฑ์นีม้ีความเส่ียงที่ส าคัญอะไรบ้าง 

 อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมนีส้ามารถเป็นอัตราลอยตัวหรืออตัราดอกเบีย้คงท่ีก็ได้แล้วแต่กรณี ซึง่กรณีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้ของเดือนต่อ ๆ ไป อาจ
เปลี่ยนแปลงได้หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป และอตัราดอกเบีย้ท่ีเพิ่มสงูขึน้อาจท าให้จ านวนเงินค่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืนเพิ่มมากขึน้ได้ 

9. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปล่ียนแปลง 
ท่านสามารถติดต่อผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือท าการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และเพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูกบัท่านเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นีห้รือติดต่อธนาคารได้อย่างไร 
 หากมีข้อสงสยัเพ่ิมเติม ท่านสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.sc.com/th หรือ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีบริการธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง 
หรือสาขาของธนาคาร 

11. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล 

 สินเช่ือบคุคล  

 บตัรเครดิต 
 

ค าเตอืน : ธนาคารจ าเป็นต้องด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระคืนเงนิกู้หรือค่างวดอย่างสม ่าเสมอ 
 


