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ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อธุรกิจ ทีม่ หี ลักประกัน
(1.) ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ขำย / ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์:

จำนวนเงิน
ระยะเวลำกำรผ่อนชำระ
หลักประกัน

สัดส่วนวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่ำ
หลักประกัน / Loan to value (LTV)
ประเภทกำรผ่อนชำระ

(2.) อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ
อัตรำดอกเบีย้

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) / ttb

สินเชือ่ ทีทบี ี เอสเอ็มอีไม่มีสะดุด (ttb SME so smooth)
• เงินกูร้ ะยะยาว Term Loan (T/L)
• เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี Overdraft (O/D)
• เงินกูเ้ พื่อซือ้ ประกันชีวิตคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ (BA)
วงเงิน 300,000 – 3,000,000 บาท
สูงสุด 10 ปี (รวมอายุของผูก้ แู้ ละระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 70 ปี )
• ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน , คอนโด , อาคารพาณิชย์ , โฮมออฟฟิ ศ , อาคารสานักงาน ,
โกดัง , โรงงาน , สถานประกอบการ
• ที่ดินเปล่า , ที่ดินเกษตร, หนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดิน (นส.3 ก)
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : LTV = 60%
กรณีที่ดินเปล่าและที่ดินเพื่อการเกษตร: LTV = 40%
T/L ผ่อนชาระเป็ นรายเดือนเท่ากันทุกงวด โดยคานวณแบบลดต้นลดดอก
O/D ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ จากยอดเบิกใช้จริง ณ สิน้ วันทุกวัน โดยเรียกเก็บ ณ วันทาการสุดท้าย
ของเดือน กรณีลกู ค้าไม่ชาระดอกเบีย้ ธนาคารจะนาดอกเบีย้ ทบเข้ากับเงินต้นในเดือนถัดไป
อัตรำดอกเบีย้ ประเภทผลิตภัณฑ์ T/L , BA (ต่อปี )
Package A
Package B
MRR+2.00%
MRR+4.00%

Package C
MRR+6.00%

อัตรำดอกเบีย้ ประเภทผลิตภัณฑ์ O/D (ต่อปี )
Package A
Package B
Package C
MRR+3.00%
MRR+5.00%
MRR+7.00%
หมำยเหตุ : - อัตราดอกเบีย้ MRR (Minimum Retail Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึ่งจะติดประกาศให้ทราบที่สาขา ttb และที่
www.ttbbank.com ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ MRR ล่าสุด มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่
23 เมษายน 2564 = 6.28% ต่อปี
- ธนาคารคานวณดอกเบีย้ ตามประเภทกลุ่มลูกค้าเป็ นรายเดือนตามอัตราข้างต้น ซึ่ง ท่าน
สามารถดูรายละเอียดได้ในใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
- Package A, B, C เป็ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์เสริมให้กบั ลูกค้าตามความต้องการของ
ลูกค้า ทัง้ นี ้ การซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมไม่มีผลต่อการอนุมตั ิสินเชื่อ
- ผลิตภัณฑ์เสริม ได้แก่
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อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ

ตัวอย่ำงประมำณกำรผ่อนชำระ
สาหรับค่างวดผ่อนชาระรายเดือน และจานวนเงินทัง้ หมดที่ตอ้ งชาระคืนตลอดอายุสญ
ั ญา ขึน้ อยู่กับ
ข้อมูลการขอสินเชื่อของท่าน
ตัวอย่ำงประมำณกำร ซึ่งคานวณจากสินเชื่อ T/L เงินต้น 1,000,000 บาท ผ่อนชาระ 10 ปี อัตรา
ดอกเบีย้ MRR = 6.28% และลูกค้าเลือก Package A ระยะเวลาผ่อนชาระของลูกค้า ดังนี ้
ระยะ
อัตรำดอกเบีย้
ยอดผ่อนชำระ ประมำณกำรจำนวนเงิน
เวลำกำร
ทัง้ หมดทีต่ ้องชำระคืน
(ต่อปี )
ต่อเดือน
ตลอดอำยุสัญญำ
ผ่อนชำระ
ปี ที่ 1-10 = MRR +2% ต่อปี

อัตรำดอกเบีย้ หรือเบีย้ ปรับกรณีผิด
นัดชำระหนี้
(มีผลตัง้ แต่ 1 เมษายน 2564)
(3.) เงื่อนไข
คุณสมบัติผู้สมัคร

(4,) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม

120 งวด

12,282 บำท

1,473,840 บำท

• สินเชื่อเงินกู้ คานวณจากอัตราดอกเบีย้ สูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
• สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) คานวณจากอัตราดอกเบีย้ สูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3
ต่อปี ของเงินต้นที่คา้ งชาระทัง้ จานวน
• คุณสมบัติผกู้ ู้
➢ อายุ 20 – 65 ปี
➢ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย (ไม่ได้จดทะเบียนนิติบคุ คล)
➢ ประสบการณ์ในการทาธุรกิจที่ย่นื กูห้ รือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1 ปี ขึน้ ไป
➢ มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
• การวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
เงินกูร้ ะยะยาว (T/L) = 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั อนุมตั ิ
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) = 2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั อนุมตั ิ
• การยกเลิกสินเชื่อที่อนุมตั ิแล้ว (Cancellation Fee)
วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) = 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ยกเลิก
• การชาระคืนต้นเงินกูก้ ่อนกาหนด (Prepayment Fee )
เงินกู้ระยะยาว (T/L) = 2% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ลูกหนีท้ าการไถ่ถอน เฉพำะ กรณี
Refinance ดังนี ้
- หากระยะเวลาการผ่อนชาระมากกว่า 5 ปี (Tenor > 5 ปี ) คิดค่าปรับไถ่ถอนตามสัญญา
ทีร่ ะบุ เมื่อไถ่ถอนก่อน 5 ปี
- หากระยะเวลาการผ่อนชาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี (Tenor ≤ 5 ปี ) คิดค่าปรับไถ่ถอน
ตามสัญญาที่ระบุ เมื่อไถ่ถอนก่อนอายุสญ
ั ญา 1 ปี เช่น ระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้ 4 ปี
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการชาระคืนต้นเงินกูก้ ่อนกาหนดเมื่อชาระคืนในปี ที่ 3
• ค่าประเมินหลักประกันขึน้ อยู่กบั ขนาดและชนิดของหลักประกัน
• ค่าจดจานอง 1% ของวงเงินจดจานอง
• ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
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(5.) ข้อแนะนำ/คำเตือน
ข้อควรระวัง

กำรแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ

กำรแจ้งได้รับชำระเงินจำกลูกค้ำ

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้บริกำร หรือกำรแจ้งเตือนทีส่ ำคัญ
ต่ำงๆ

(6.) ช่องทำงในกำรติดต่อ
ช่องทำงในกำรติดต่อผู้ให้บริกำร
ช่องทำงในกำรแจ้งข้อร้องเรียน

• กรณีท่ำนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ได้
➢ ในการติดตามทวงถามหนี ้ : ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุ คลอื่น เรียกเก็บหนีแ้ ทนธนาคาร
โดยจะประกาศชื่อผูด้ าเนินการแทนธนาคาร ไว้ที่สานักงานใหญ่หรือสาขา ttb และอาจมีค่า
ติดตามทวงถามหนี ้
➢ สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระ
หนีค้ งค้างที่ท่านมีอยู่กบั ธนาคาร
➢ ธนาคารอาจใช้สิทธิ์ระงับ/ยกเลิกการใช้วงเงิน หากท่านไม่ชาระยอดหนีค้ งค้างเมื่อถึงกาหนด
ชาระ และอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
• ท่านจะได้รบั แจ้งยอดผ่อนชาระต่อเดือน ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ และสาเนา
สัญญาการใช้บริการที่ธนาคารจะจัดส่งให้ท่าน
• กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการอื่นใด นอกจากที่ตอ้ งชาระเป็ นประจา ธนาคารจะแจ้ง
ให้ท่านทราบทุกครัง้ ก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ
ท่านจะได้รบั ใบเสร็จรับเงิน ที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้กับธนาคาร ซึ่ง
จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จานวนเงินรับชาระ, เงินต้น, ดอกเบีย้ , ค่าติดตามทวงถามหนี/้ ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ (ถ้ามี) และ เงินต้นคงเหลือ เป็ นต้น เมื่อท่านได้ชาระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว
• กรณีชาระค่างวดสินเชื่อตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto direct Debit) กรุ ณานาเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากตามค่างวดที่ตอ้ งชาระให้ครบถ้วน ภายในวันที่ที่ได้แจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการ
• กรณีชาระค่างวดสินเชื่อตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto direct Debit) หากท่านชาระผ่านช่องทาง
อื่น ธนาคารถือว่าท่านมีวตั ถุประสงค์ชาระเงินเพิ่มเติมจากค่างวดปกติ
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารจะมีการสื่อ สารหรือ แจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ ของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
• กรณีท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ -นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขา ttb รวมทัง้ ช่องทางอื่นๆ
ของธนาคารที่อาจเพิ่มขึน้ ในอนาคต
หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ttbbank.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ttb contact center 1428 หรือ ที่สาขา ttb ทั่วประเทศ
กรณีมีขอ้ ร้องเรียนใดๆ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center 1428 หรือ ที่สาขา ttb

ข้อควรระวัง !
✓ ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ttb contact center 1428 หรือ
ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.ttbbank.com
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