
คู่มือการใช้สินเชื่อหมุนเวยีน SCB SPEEDY CASH e-card / SCB SPEEDY CASH 
 

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash 
 สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash หมายถึง บรกิารวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ีให้ท่านมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายตามความ
ต้องการ มีทั้งแบบออกบตัรพลาสติก และแบบผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์บน SCB EASY APP (e-card) (โดยหากเป็นแบบผู้ถือ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์บน SCB EASY APP จะผูกข้อมูลกับบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเดบิต) โดยท่านสามารถเบกิใช้วงเงนิได้
ดังนี้ 
 1) ใช้บัตรเพื่อเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ทีม่ีสัญลกัษณ์ ATM Pool (สำหรับ Speedy Cash รูปแบบ 
e-card จะสามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ได้ เมื่อใช้บัตรเดบติที่ผูกกบัวงเงินสินเช่ือ Speedy Cash หรือกดเงินไม่ใช้
บัตร โดยสามารถเบิกใช้วงเงินสินเช่ือได้เฉพาะตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) 
 2) โอนเงินเข้าบัญชีผ่าน SCB EASY APP และ SCB Easy Net* 
 3) ใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ กบัร้านค้าชั้นนำท่ีร่วมรายการ 
หมายเหตุ : *ท่านจะต้องสมัครใช้บริการ SCB EASY APP และ SCB Easy Net สำหรับทำรายการโอนเงิน 
 วงเงินสินเช่ือหมุนเวียน Speedy Cash หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ท่านสามารถเบิกใช้ได้ วงเงินนี้จะลดลงเมื่อมีการ
เบิกใช้ และจะเพิม่ขึ้นเช่นเดิมเมื่อท่านชำระยอดเงินท่ีได้เบิกใช้ รวมกบัดอกเบี้ยคืนใหแ้ก่ธนาคาร 
 
รูปแบบบตัร Speedy Cash 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบบตัร E-Card บน SCB EASY APP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับรหัสและเก็บรักษาบัตร/รหัส 
เมื่อท่านได้รับบัตรแล้ว โปรดดำเนินการดังนี้ 
1. เซ็นชื่อในช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรดว้ยปากกาหมกึแห้งทันที 
2. หลังจากที่ท่านได้รับบตัรและรหัสแล้ว ต้องเปิดใชบ้ริการบตัรก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้วงเงินได้ ตามช่องทางดังนี้ 

• โปรดโทรติดต่อเบอร์ 02-777-7777 (ติดต่อได้ทุกวัน 24 ชม.) 

• ผ่าน SCB EASY APP 

• ผ่าน SCB Connect บนแอปพลิเคชั่น LINE 
3. โปรดเก็บรกัษาบัตรและรหัสเสมือนท่านเก็บของมีค่าไม่ให้อยู่ในมือบุคคลอื่น 
4. เพื่อป้องกันไมใ่ห้ข้อมลูบนแถบแม่เหล็กด้านหลังบัตรถกูทำลาย โปรดเกบ็ให้ห่างจากบริเวณที่มีสนามแม่เหลก็ เช่น อุปกรณ์
ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ หรือบตัรอื่น ๆ ที่มีแถบแม่เหล็ก ฯลฯ 
5. โปรดระวังอย่าใหบ้ัตรงอ/หรอืให้บัตรอยู่ในที่มีความร้อนสูง 
 
กรณีเป็น Speedy Cash แบบ e-card 
 เมื่อวงเงินสินเชื่ออนุมัติแล้ว สามารถใชบ้ัตรเดบิตที่ผูกกบัวงเงินสินเช่ือ ทำการเบิกใช้สินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากของท่าน 
และ/หรือ ท่านสามารถเพิม่ข้อมูลบัตรบน SCB EASY APP และทำรายการกดเงินไม่ใชบ้ัตรได้ทันที 
 
รหัสบัตร Speedy Cash (Card Pin) 

• เป็นเลข 4 หลกั ซึ่งท่านจะได้รบัผ่านทางไปรษณีย์ 

• เป็นรหัสท่ีใช้ควบคูก่ับบัตร Speedy Cash ในการเบิกถอนเงนิสดจากเครื่อง ATM ที่มีสัญลกัษณ์ ATM Pool 

• บัตร Speedy Cash 1 ใบ จะมีรหัสบัตรใชคู้่กันเพยีงรหัสเดียวเท่านั้น 

• ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสบัตร Speedy Cash ได้ตามที่ท่านตอ้งการที่เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย ์

• หากลืมรหัสบัตร หรือทำรหัสบตัรหาย ท่านต้องแจ้งขอทำบตัรใหม่เพื่อรับรหัสใหม่ที่ศูนย์บรกิารลูกค้าไทยพาณิชย์ (SCB 
Call Center) โทร. 02-777-7777 

• เพื่อความปลอดภัยโปรดแยกเกบ็รหัสบัตรออกจากตวับัตร และท่านควรเป็นคนเดียวที่รู้รหัสบัตร 
 
การใช้บัตรที่เครื่อง ATM 

• เบิกถอนเงินสด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบกิถอน ที่เครือ่ง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ (Speedy 
Cash รูปแบบ e-card เมื่อใชบ้ัตรเดบติที่ผูกกบัวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash หรือกดเงินไมใ่ช้บัตร สามารถเบกิใช้
วงเงินสินเช่ือได้เฉพาะตู ้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) 

• เปลี่ยนรหัสบตัร (CARD PIN) (เฉพาะเครื่อง ATM ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) 

• สอบถามวงเงินคงเหลือ (เฉพาะเครื่อง ATM ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) 
 
กรณีบัตรชำรุด 
 เมื่อบัตร Speedy Cash มีปัญหาในการใช้ อาจเป็นเพราะแถบแม่เหลก็เสีย หรือสาเหตุอื่น ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค้าไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนบตัรใบใหม่ให้ 
 



กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

• แจ้งให้ธนาคารทราบทันทีท่ีศูนย์บรกิารลูกค้าไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 

• แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

• หากท่านพบบตัรของท่านหลังจากที่ได้ทำการแจ้งความ และแจ้งให้ธนาคารทราบแล้ว ท่านไม่สามารถนำบัตรดังกล่าวไป
ใช้ได้อีก และโปรดตัดบัตรเก่าเป็น 2 ส่วน 

 
การต่ออายุบัตร 
 การต่ออายุบตัรจะกระทำเมื่อบตัรที่ท่านได้รับมีอายคุรบ 10 ป ีนับจากวันอนุมัติวงเงิน และท่านไม่มียอดค้างชำระ 
 
วิธีการเบิกใช้วงเงิน/ชำระค่าสนิค้า ค่าบริการ 
ท่านสามารถเบิกใชว้งเงินโดยวธีิการดังนี้ 
1. ใช้บัตร Speedy Cash เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool หรือใช้บัตรเดบติที่ผูกกบัวงเงินสินเช่ือ 
Speedy Cash หรือกดเงินไม่ใช้บัตรเบกิถอนได้เฉพาะตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น 

• เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 10 ครัง้/วัน (Speedy Cash e-card ไม่จำกดัจำนวนครั้ง) และจำนวนเงินสูงสุด 200,000 
บาท/วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนยีมในการเบิกถอนเงินสดแต่อยา่งใด 
*หมายเหตุ : หากเป็นเครื่อง ATM ของสถาบันการเงินอ่ืน เลือกประเภทบัญชีบัตรเครดิตในการเบิกถอน 

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของท่านท่ีมีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ผ่าน SCB EASY APP และ SCB 
Easy Net 
3. ใช้บัตร Speedy Cash หรอืบัตรเดบิตที่ผูกกับวงเงินสินเช่ือ Speedy Cash เพื่อชำระสินค้า/บรกิารกบัร้านค้าที่ร่วมรายการ 
 
ใบแจ้งยอดรายการ/ใบเสร็จรบัเงิน 

• ธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดรายการ/ใบเสร็จรบัเงินให้ท่าน ในเดือนท่ีท่านมียอดที่ต้องชำระ (เว้นแต่เดือนท่ีท่านมียอดที่ต้อง
ชำระต่ำกว่าจำนวนเงินท่ีธนาคารกำหนด) โดยจดัส่งให้ท่านทางไปรษณยี์ หรือ e-mail address ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ 

• หากท่านไม่ได้รบัใบแจ้งยอดรายการ/ใบเสร็จรบัเงิน โปรดติดต่อศูนย์บริการลกูค้าไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โทร. 
02-777-7777 เพื่อตรวจสอบที่อยู่ของท่านให้ถูกต้อง 

• สิ่งสำคัญที่ระบุในใบแจ้งยอดรายการ/ใบเสร็จรบัเงิน 
1. วงเงินกดบัตรเงินสด Speedy Cash คือ จำนวนเงินสูงสุดที่ท่านสามารถเบิกใช้ได้ วงเงินนี้จะลดลงเมื่อมกีาร

เบิกใช้ และจะเพิม่ขึ้นเช่นเดิมเมื่อท่านชำระคืนยอดเงินท่ีท่านได้เบิกใช้ไปแลว้รวมกับดอกเบีย้ 
2. วันที่ปิดยอด คือ วันที่ธนาคารสรุปยอดใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกดิขึน้ในรอบบัญชีนั้น ๆ ตามวันที่มกีารเกิดรายการ 

(Transaction Date) เข้าระบบ หากวันที่ปดิยอดของท่านตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ธนาคารจะปรับวันที่ปดิ
ยอดให้เร็วขึ้น เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุด 

3. ยอดที่ต้องชำระ/ชำระเกิน (-) คือ ยอดเงินท่ีท่านเบิกใช้ไปและยังไม่ได้ชำระคืนให้แก่ธนาคาร รวมกบัดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้น ณ วันที่ปดิยอด ถ้ามีเครื่องหมาย (-) อยู่ด้านหลังตัวเลข หมายถึง มียอดชำระเกิน 

4. ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ ตามใบแจ้งยอดรายการแตล่ะใบ คือ ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3%* + ยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน
วงเงิน + ยอดค้างชำระ (โดยยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท) 
*ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3%=(ยอดหนี้รวม**-ยอดใช้จ่ายส่วนท่ีเกินวงเงิน-ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ)x3% 
**ยอดหนี้รวม หมายถึง เงินต้น + ดอกเบี้ย 



ทั้งน้ี ในกรณีที่มีหนี้ท่ีต้องชำระเป็นรายงวดต้องชำระหนี้ตามงวดนั้น ๆ เพิ่มเติมจากยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำที่
คำนวณข้างต้น 

5. ชำระเงินภายในวันท่ี คือ ท่านสามารถนำเงินมาชำระวันใดกไ็ด้ แต่ไม่เกินวันที่ระบุในช่อง “ชำระเงินภายใน
วันที่” ซึ่งวันท่ีระบุนั้นจะมีระยะเวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันที่ปิดยอด 

6. วันเกิดรายการ คือ วันที่ท่านทำรายการผ่านช่องทางให้บรกิารของธนาคาร เช่น เครื่อง ATM 
7. ใบเสร็จรับเงิน จะแสดงจำนวนเงินที่ชำระในงวดที่แล้ว โดยจะแยกเป็นเงินต้น และดอกเบีย้ 
8. ใบนำฝากบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับท่านที่จะชำระ

ยอดเงินค้างชำระผ่าน ธนาคารออมสิน, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณยี์, สำนักงานบริการเอไอเอส, ร้าน
เทเลวิซ, Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express, ตู้ทรูมันน่ี, เคาน์เตอร์ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส และทรูมันน่ี 
วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น, จุดรับชำระ M Billl Pay เดอะมอลล์ กรุ๊ป, เคาน์เตอรร์ับชำระบิก๊ซแีละมินิบิ๊กซี ฯลฯ 

 
การแจ้งตรวจสอบรายการเบกิใช้วงเงิน 

• เมื่อท่านพบว่ายอดการเบกิใช้วงเงินในใบแจ้งยอดรายการไม่ถกูต้อง หรือไม่ตรงกับใบบันทึกรายการจากเครื่อง ATM 
หรือ Sales Slip ที่ท่านเก็บไว้ ท่านสามารถแจ้งศูนย์บรกิารลกูค้าไทยพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบรายการทันที 

• การตรวจสอบรายการที่ใช้บัตร ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 45 วัน นับจากวันที่ท่านแจ้งให้ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ 
ตรวจสอบรายการ 

 
บริการแจ้งเตอืน (SCB SAM Alert) 

บริการที่จะเพิม่ความสะดวกสบายด้วยการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทาง SMS ดว้ยรปูแบบการเตือนท่ี
ให้คุณสามารถกำหนดวงเงินและความถีใ่นการเตือนได้ด้วยตวัเอง 

• รายการเบิกใช้วงเงินบัตร* 

• แจ้งเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดชำระล่วงหน้า 1-15 วัน 
 *หมายเหตุ -  ลกูค้าบริการสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ทุกท่านจะได้รับ SMS โดยอัตโนมัติ เมื่อมีรายการเบิกใช้
วงเงิน 20,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง โดยสามารถเปลีย่นวงเงินแจ้งเตือนขั้นต่ำ หรือยกเลกิรับ SMS ได้ด้วยตนเองที่ SCB Easy Net 
หรือศูนย์บริการลกูค้าไทยพาณชิย์ (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 
 
บริการแจ้งเตอืน (SCB Connect) 
 บริการแจ้งเตือนเมื่อรูดผ่อนชำระหรือกดใช้บัตร ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนวันใกลค้รบ
กำหนดชำระ 
 
สมัครใช้บริการแจ้งเตอืน และบริการแจ้งยอดออนไลน์ง่าย ๆ ผ่าน 2 ช่องทาง 
1. สมัครผ่านศูนย์บรกิารลกูค้าไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 
2. สมัครดว้ยตนเองผ่าน www.scbeasy.com 
 
 
 
 

http://www.scbeasy.com/


รายละเอียดเกี่ยวกับ ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรบัที่สถาบันการเงิน อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชือ่หมุนเวียน SCB Speedy Cash) 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 

ประเภท อัตรา หมายเหตุ 
ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรบั 
- อัตราดอกเบี้ยปกต ิ(อัตราต่ำสุดถึงอตัราสูงสุด) 
- อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่มร้อย
ละ 3) 

 
7.5% ถึง 25% ตอ่ป ี
ไม่เกิน 25% ตอ่ป ี

 
คิดดอกเบี้ยรายวัน โดยจะเริ่มคดิดอกเบี้ยนับจาก
วันที่เกิดรายการ (Transaction Date) 

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน
อนุมัติ แตไ่ม่เกิน 

10,000 บาท 

- ธนาคารจะปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลัก 
- จะเรียกเก็บหลังจากทีไ่ด้รับอนุมัติ 
- ธนาคารจะหักจากวงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงิน 
- เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
- เครื่อง ATM ของสถาบันการเงินอื่นที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 
- ชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
- ชำระผ่านผ่านเครือ่ง ATM / Laser ATM ของธนาคารไทยพาณิชย ์
- ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (บริการ SCB Easy Net) 
- ชำระผ่าน SCB Easy Application 
- ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
- ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน คดิค่าธรรมเนียมในอัตราดังน้ี 
  กรณียอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท 
  - ชำระ ณ สาขาในกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ 
  - ชำระ ณ สาขาในเขตจังหวัดอื่น ๆ 
  กรณียอดชำระเกิน 50,000 บาท 
 
 
 
- ชำระผ่านธนาคารผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร* 
   - ชำระผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ 
   - ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร/ผู้ให้บริการรับชำระเงิน 
หมายเหตุ *รายชื่อธนาคารและผู้ให้บรกิารที่เขา้ร่วมสามารถตรวจสอบไดจ้าก
เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไข
และข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ 
- ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน 
   - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
   - สำนักงานบริการเอไอเอสและรา้นเทเลวิซ 
   - ที่ทำการไปรษณีย ์
   - โลตัส / Lotus’s ทุกสาขา 
 
   - ตู้ทรูมันน่ี 
   - ทรูมันน่ี วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น 
   - เคาน์เตอร์ทรูมันน่ี เอ็กซเ์พรส 
   - จุดรับชำระ M Bill Pay เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
   - เคาน์เตอร์รับชำระบิ๊กซี และมินิบิก๊ซี 
 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

10 บาท/ครั้ง 
20 บาท/ครั้ง 

คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิม
อีก 0.10% ของส่วน
ที่เกิน แตไ่ม่เกิน 
1,000 บาท 
 
 
ไม่เกิน 5 บาท/ครั้ง 
ไม่เกิน 20 บาท/ครั้ง 

 
 
 
 

15 บาท/ครั้ง 
15 บาท/ครั้ง 
10 บาท/ครั้ง 
10 บาท/ครั้ง 

 
10 บาท/ครั้ง 
10 บาท/ครั้ง 
15 บาท/ครั้ง 
ไม่เรียกเก็บ 
10 บาท/ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน 
ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน 
ยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน 
ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง 
(ชำระได้สูงสุด 2 ครั้ง/บัตร/วัน) 
ยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน 
ยอดชำระไม่เกิน 90,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน 
ยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน 
ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัตร/วัน 
ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง 
(ชำระได้สูงสุด 5 ครั้ง/บัตร/วัน) 



* ค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 
* ค่าใช้จา่ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย 
  (กรณีหักบัญชีเพ่ือชำระหน้ีสินเชื่อบุคคล (Speedy Loan) 
* ค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหน้ี 
  - กรณีลูกหน้ีมีค้างชำระ 1 งวด 
 
  - กรณีลูกหน้ีมีค้างชำระมากกว่า 1 งวด 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
 

50 บาท/รอบการ
ทวงถามหน้ี 

100 บาท/รอบการ
ทวงถามหน้ี 

 
 
 
 
รอบการทวงถามหนี้ หมายถึง รอบระยะเวลาเพ่ือ
การทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหน้ี
ของงวดน้ันจนถึงวันครบกำหนดชำระหน้ีงวดถัดไป 
ทั้งนี้ การนับ 1 รอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่
น้อยกว่า 1 เดือน 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 
* ค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหน้ี 
  - กรณีลูกหน้ีมีค้างชำระ 1 งวด 
 
  - กรณีลูกหน้ีมีค้างชำระมากกว่า 1 งวด 
 
 
* ค่าใช้จา่ยกรณีเช็คคืน (กรณีนำเช็คมาชำระหน้ี Speedy Cash) 
* ค่าออกบตัรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 
* ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 
* ค่าขอรหัสประจำตวับัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 
* ค่าขอตรวจสอบรายการไม่มี 

 
 

50 บาท/รอบการ
ทวงถามหน้ี 

100 บาท/รอบการ
ทวงถามหน้ี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

50 บาท/ครั้ง 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
 
รอบการทวงถามหน้ี หมายถึง รอบระยะเวลาเพ่ือ
การทวงถามหน้ี โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหน้ี
ของงวดน้ันจนถึงวันครบกำหนดชำระหน้ีงวดถัดไป 
ทั้งนี้ การนับ 1 รอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่
น้อยกว่า 1 เดือน 

หมายเหตุ : 
1. อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ี เป็นไปตามประกาศธนาคาร เรื่องดอกเบีย้ ค่าบรกิารต่าง ๆ และเบี้ย

ปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกเก็บได้ ในการประกอบธุรกิจเชือ่ส่วนบุคคลภายใตก้ารกำกับ (สินเชื่อหมุนเวียน SCB 
Speedy Cash) 

2. กรณีลกูค้ามคีวามประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ลูกค้ายินยอมชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามประกาศ
ธนาคาร ตารางที่ 3 : อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 
(บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SCB SMART Credit: แบบ Same Day)) 

3. ค่าปรับ ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนยีม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี) 
 
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย 
1. กรณีทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยปกติเท่ากับ 22% ต่อปี) 
วันที่เกิดรายการ ณ วันที่ 20 เดือน 9 เป็นจำนวนเงิน 10,000.00 บาท ตัดยอดบัญชี ณ วันที่ 25 เดือน 9 ธนาคารคิดดอกเบี้ย
ตั้งแต่วันท่ีเกิดรายการถึงวันที่ปดิยอด ดอกเบี้ย = (10,000 x 22% x 6(1)) / 365 = 36.16 บาท 
     (เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ีย x จำนวนวัน) 
 จำนวนวนัในปนีั้น ๆ (365 วนั หรือ 366 วัน(2)) 
 
ยอดหนี้ ณ วันที่ 25 เดือน 9 
เงินต้น         10,000.00 บาท 
+ ดอกเบี้ย             36.16 บาท 
รวมยอดหนี้ ณ วันที่ 25 เดือน 9      10,036.16 บาท 
 
 



ยอดที่ตอ้งชำระขั้นต่ำตามใบแจ้งยอดรายการ(4) 
3% x (ยอดหนี้รวม - ยอดหนีจ้่ายส่วนท่ีเกินวงเงิน – ยอดค้างชำระ) 
3% x (10,036.16 - 0 - 0)         301.08 บาท 
+ ยอดใช้จ่ายส่วนท่ีเกินวงเงิน + ยอดค้างชำระ                 0.00 บาท 
รวมยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ             301.08 บาท 
(ลูกค้าต้องชำระภายในวันท่ี 10 ของเดือน 10) 
 
2. กรณีลูกค้าไม่มาชำระภายในวันที่ 10 ของเดือน 10 และไม่มีการเบกิเพิ่ม 
(อัตราดอกเบี้ยผิดนัด คือ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา (22%) + 3% = 25%) 
ยอดหนี้ ณ วันที่ 25 เดือน 10 
เงินต้น         10,000.00 บาท 
+ ดอกเบี้ย ณ งวดปัจจบุัน  (10,000 x 25%(5) x 30(3)) / 365      205.48 บาท 
+ ดอกเบี้ย ณ งวดที่แล้ว            36.16 บาท 
รวมยอดหนี้ ณ วันที่ 25 เดือน 10      10,241.64 บาท 
 
ยอดที่ตอ้งชำระขั้นต่ำตามใบแจ้งยอดรายการ(4) 
3% x (ยอดหนี้รวม - ยอดหนีจ้่ายส่วนท่ีเกินวงเงิน - ยอดค้างชำระ) 
3% x (10,241.64 - 0 - 301.08)         298.22 บาท 
+ ยอดใช้จ่ายส่วนท่ีเกินวงเงิน + ยอดค้างชำระ       301.08 บาท 
รวมยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ          599.30 บาท 
 
หมายเหตุ : 

1. จำนวนวัน(1) นับจากวันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 กนัยายน 2562 เท่ากับ 6 วัน 
2. จำนวนวัน(2) นับจากจำนวนจรงิในแต่ละปี (365/366 วัน) 
3. จำนวนวัน(3) นับจากวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เท่ากบั 30 วัน 
4. ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำตามใบแจ้งยอดรายการ(4) คือ ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3%* + ยอดใชจ้่ายส่วนท่ีเกินวงเงิน + ยอด

ค้างชำระ (โดยยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่า 3% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการ จนถึงรอบบญัชีเดือน
ธันวาคม 2565 สำหรับรอบบญัชีเดือนมกราคม 2566 เป็นตน้ไป ชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บแต่ไม่ต่ำกว่า 
300 บาท) 

*ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3% = (ยอดหนี้รวม** - ยอดใชจ้่ายสว่นที่เกินวงเงิน - ยอดค้างชำระ) x 3% 
**ยอดหนี้รวม หมายถึง เงินต้น + ดอกเบี้ย 

5. อัตราดอกเบีย้ผิดนัดไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกตสิูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่มรอ้ยละ 3) 
 
ช่องทางและวธิีการชำระเงิน 
1. ตัดจากบัญชีทีม่ีอยูก่ับธนาคารไทยพาณิชย์โดยอัตโนมตัิ* 
2. ชำระท่ีเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์* 
3. ชำระผ่าน SCB EASY APP* บริการธนาคารออนไลน์สำหรับลูกค้าที่ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 



4. ชำระผ่าน SCB EASY Net* บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ (สมัครใช้บรกิารได้ที่ 
www.scbeasy.com) 

5. ชำระด้วยเงินสด โดยยื่นชำระพร้อมใบนำฝากบัญชีบตัรกดเงินสด Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
อยู่ส่วนท้ายของใบแจ้งยอดรายการ/ใบเสร็จรับเงิน ได้ที ่

5.1 ที่ทำการไปรษณีย ์
5.2 ธนาคารออมสิน 
5.3 จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
5.4 สำนักงานบริการเอไอเอส, ร้านเทเลวิซ 
5.5 โลตัส / Lotus’s ทุกสาขา 
5.6 ตู้ทรูมันน่ี 
5.7 ทรูมันน่ี วอลเล็ท แอปพลิเคชั่น 
5.8 เคาน์เตอร์ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส 
5.9 จุดรบัชำระ M Billl Pay เดอะมอลล์ กรุป๊ 
5.10 เคาน์เตอร์รับชำระบิก๊ซีและมินิบิ๊กซ ี

*เฉพาะผู้ที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น 
 
ทางเลือกในการชำระเงิน 
 กรณีเบกิถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และกรณีเบิกถอนเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน SCB 
Easy Net ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 2 แบบ คือ 

1. ชำระแบบเตม็จำนวน (Full Payment) โดยชำระตามยอดที่ระบุในช่อง “ยอดเงินค้างชำระ/ชำระเกิน (-)” ในใบแจ้งยอด
รายการ 

2. ชำระขั้นต่ำ (Minimum Payment) โดยชำระตามยอดที่ระบุในช่อง “ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ” ในใบแจ้งยอดรายการ คือ
ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3%*  + ยอดใช้จ่ายส่วนเกินวงเงิน + ยอดค้างชำระ (โดยยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 
3% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการ จนถึงรอบบัญชี เดือนธันวาคม 2565 สำหรับรอบบญัชี เดือนมกราคม 2566 
เป็นต้นไป ชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินท่ีเรียกเกบ็ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท) 

*ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3% = (ยอดหนี้รวม** - ยอดใชจ้่ายสว่นที่เกินวงเงิน - ยอดค้างชำระ) x 3% 
**ยอดหนี้รวม หมายถึง เงินต้น + ดอกเบี้ย 
กรณีใช้บตัรเพื่อชำระสินค้า/บรกิาร ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการแบ่งจ่ายรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยอัตราพิเศษ (ท้ังนี้สิทธ์ิในการ
รับดอกเบีย้พิเศษเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด) 
 
หมายเหตุ : 

1. หากท่านต้องการชำระเงินคืนกอ่นที่ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดรายการ (Statement) หรือต้องปิดบัญชี กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการลกูค้าไทยพาณิชย์ เพื่อสอบถามยอดที่ต้องชำระ (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 

2. เพื่อให้รองรับและสอดคล้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หากสินเชื่อหมุนเวียน SCB Speedy Cash ของท่านมียอดเงินมากกว่าหนี้สินเช่ือหมุนเวียน SCB Speedy Cash ใน
จำนวนเงินและระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร ธนาคารมีสิทธ์ิคืนยอดเงินท่ีเกินนั้นให้ท่านตามวิธีการ และระยะเวลาที่
ธนาคารกำหนด 

 



การเปลี่ยนแปลงข้อมูล/วงเงิน 

• การเปลีย่นแปลงข้อมูล 

− ท่านสามารถแจ้งข้อมลูใหม่ที่สาขาธนาคาร หรือติดต่อศูนย์บรกิารลูกค้าไทยพาณิชย์ 
(SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 

• การเปลีย่นแปลงวงเงิน 

− หากท่านประสงค์จะเพิ่ม/ลดวงเงิน โปรดกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน โดยขอรับได้ที่ธนาคารไทย
พาณิชย์ทุกสาขา 

− สำหรับกรณปีระสงค์จะขอเพิม่วงเงิน โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นพร้อมแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย 
พนักงานประจำ/ข้าราชการประจำ 

1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 
พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 

2. สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (บัญชีที่เงินเดือนเข้า) 
3. ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน หากไม่มีใหใ้ช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และ

อายุงาน 
เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนส่วนตัวขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน) 
3. สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย ์

 
ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณชิย์ 
 ศูนย์บริการลกูค้าไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) เป็นหน่วยงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ลกูค้า
สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบรกิาร โดยจะเปิดบรกิารทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-777-
7777 
 
ช่องทางการร้องเรียน 
 ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ (SCB Call 
Center) โทร. 02-777-7777 หรือ You Tell Us (SCB EASY APP) หรือผ่าน ธปท. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงนิ 
(ศคง.) โทร. 1213 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th 
 
ข้อควรระวัง !! 

• ดอกเบี้ยคิดตั้งแตว่ันที่ได้รับเงินกู้ โดยหากผิดนัดชำระ อาจมดีอกเบี้ยและค่าทวงหนี้เพิ่ม 

• กรณีได้รบัดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรน หากนำเงินมาชำระหนี้ท้ังหมดคืนก่อนกำหนดตามที่ตกลงกันไว้ อาจต้องชำระ
ดอกเบี้ยเพิม่ 

• กรณีบตัรสูญหาย ลูกค้ายังคงตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท้ังก่อนและหลังการแจ้งอายดั 5 นาที ส่วนยอดค่าใช้จ่าย
ผ่านบัตรที่เกิดขึ้นหลังจาก 5 นาทีท่ีแจ้งอายัดแล้ว ไม่ต้องรับผดิชอบ 

• ลูกค้าควรเข้าใจผลติภัณฑ์และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจลงชื่อ หากสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือศูนย์บริการลกูค้าไทย
พาณิชย์ (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777 



ตัวอย่างตารางแสดงภาระหนี้สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash 
 

หากท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน 20,000 บาท และมีการเบกิถอนเงินสดจำนวน 15,000 บาท ณ วันที่ 1 
มกราคม 2564 และวันสรุปยอดบัญชี (วันปิดยอดการใช้วงเงนิ) คือ วันที่ 25 ของทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยที่ใชค้ำนวณนี้เท่ากับ
ร้อยละ 25 ต่อปี ซึ่งท่านได้ชำระเงินคืนตรงกับวันสรุปยอดบัญชี (โดยรวมไม่มกีารเบกิเงินสดเพิ่มเติมอกี) โดยนำเงินมาชำระให้แก่
ธนาคาร ตามจำนวนที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะมีรายละเอียดในการชำระโดยสังเขป ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

งวดสรุปยอดบัญช ี
งวดที่ชำระ 

จำนวนเงินที่ชำระ ชำระดอกเบี้ย ชำระเงินต้น จำนวนเงินคงค้าง หมายเหตุ 

0    15,000.00 
 
 
 

1 457.71 256.85 200.86 14,799.14   

2 453.40 314.23 139.17 14,659.97  

3 448.23 281.15 167.08 14,492.89 ชำระร้อยละ 3  

4 444.02 307.73 136.29 14,356.59  

5 439.55 295.00 144.55 14,212.05   

6 3,000.00 301.76 2,698.24 11,513.81   
7 3,000.00 236.59 2,763.41 8,750.39 ชำระมากกว่า 

8 3,000.00 185.8 2,814.20 5,936.19 ร้อยละ 3 

9 2,000.00 126.04 1,873.96 4,062.23   

10 500.00 83.47 416.53 3,645.70 ชำระ 500 

11 3,723.11 77.41 3,645.70 0.00 ชำระงวดสุดท้าย 

 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ที่ธนาคารประกาศกำหนดสูงสุดร้อยละ 25 ต่อป ี
อัตราดอกเบี้ยผิดนดั : ไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกตสิูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่มรอ้ยละ 3) 
กำหนดชำระ : ชำระทุกเดือนภายในวันท่ีที่กำหนดไว้ในใบแจง้ยอดรายการที่ธนาคารได้จัดสง่ให้ท่าน 
จำนวนเงินทีต่้องชำระ : ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละใบ คือ 3%* + ยอดใช้จ่ายส่วนเกินวงเงิน + 
ยอดค้างชำระ (โดยยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 3% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการ จนถึงรอบบัญชีเดือน 
ธันวาคม 2565 สำหรับรอบบญัชีเดือนมกราคม 2566 เป็นตน้ไป ชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บแต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท) 
 *ยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ 3% = (ยอดหนี้รวม ** - ยอดใชจ้่ายสว่นที่เกินวงเงิน – ยอดค้างชำระ) x 3% 
 **ยอดหนี้รวมหมายถึง เงินต้น + ดอกเบี้ย 
 
การคำนวณดอกเบี้ย : ดอกเบีย้  =      เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน 
              จำนวนวันในปีนั้น ๆ (365 วัน หรือ 366 วัน) 

 

ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนท่ีเบิกถอน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย และ/หรือ มกีารชำระเงินแตกต่างจากที่แสดงใน
ตารางนี้ จำนวนดอกเบี้ยและเงินต้นท่ีชำระคืนในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในตารางนี้ได้ 

 
 



ตัวอย่างการคำนวณค่างวดแบบผ่อนชำระ 

หากท่านซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 และวันสรุปยอดบญัชี (วันปิดยอดการใช้บัตร) คือ วันท่ี 25 ของ
ทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยเท่ากบัร้อยละ 0.99 ต่อเดือน จำนวนเงินท่ีซื้อสินค้า 10,000 บาท จำนวนงวดที่เลือกผ่อนชำระ 10 งวด 
จะมีการคำนวนค่างวดต่อเดือนโดยสังเขป ดังนี้ 

                                
การคำนวณค่างวดต่อเดือน = (ยอดซื้อสินค้า x อัตราดอกเบีย้ต่อเดือน x จำนวนงวด) + ยอดซื้อสินค้า 
                                              จำนวนงวด 
                      = (10,000 x 0.99% x 10) + 10,000 
                                          10 
                              = 1,099 บาท / งวด 
 
หมายเหตุ : อตัราดอกเบ้ียผิดนัด ไม่เกิน 25% ต่อปี (อตัราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพ่ิมร้อยละ 3) 


