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ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สินเช่ือธุรกจิ ที่มีหลักประกัน 
(1.) ข้อมูลทั่วไป  
ช่ือผู้ขำย / ช่ือผู้ออกผลติภัณฑ์  ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / ttb 

ชื่อผลติภัณฑ์   สินเช่ือ ทีทบีี เอสเอม็อีก้ำวกระโดด (ttb SME step up) 
ประเภทผลติภัณฑ์:  สินเช่ือเงินกู้ระยะยาว Term Loan (T/L)  

 สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี Overdraft (O/D) 
 สินเช่ือเงินกู้ เพื่อซือ้ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ (BA)  
 สินเช่ือเงินกู้ เพื่อช าระหนีท่ี้มีอยู่กบัเจ้าหนีเ้ดิม (Refinance) 

จ ำนวนเงนิ / วงเงนิ วงเงิน 300,000 – 20,000,000 บาท 
ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ  ผอ่นช าระภายใน 10 ปี กรณีสินเช่ือเพื่อธุรกิจ 

 ผอ่นช าระภายใน 12 ปี กรณีเป็นสินเช่ือเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ในการด าเนินกิจการของบริษัท เช่น สร้าง
หรือซือ้โรงงาน โกดงัสนิค้า (Warehouse) 

 ผอ่นช าระภายใน 20 ปี กรณีเป็นสินเช่ือเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ (Core Asset) ของบริษัท เช่น ท่ีท าการ
บริษัท ส านกังาน (Home Office) 

 รวมอายขุองผู้กู้และระยะเวลาผอ่นช าระไมเ่กิน 70 ปี 

หลักประกัน ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง เช่น  บ้าน , คอนโด , อาคารพาณิชย์ , โฮมออฟฟิศ , อาคารส านกังาน , โกดงั , 
โรงงาน , สถานประกอบการ, หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดิน (นส.3 ก) , ท่ีดินเปลา่ , ท่ีดินเพื่อ
การเกษตร 

ประเภทกำรผ่อนช ำระ T/L, BA, Refinance ผอ่นช าระเป็นรายเดือนเท่ากนัทกุงวด โดยค านวณแบบลดต้นลดดอก 
O/D ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้จากยอดหนีท่ี้ปรากฏตามบญัชีกระแสรายวนั ณ สิน้วนัทุกวนั โดย
ก าหนดช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนทกุวนัสิน้เดือน กรณีผู้กู้ ไม่ช าระดอกเบีย้ ธนาคารจะน าดอกเบีย้ทบ
เข้ากบัเงินต้นในเดือนถดัไป 

(2.) อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ  
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ประเภทผลติภัณฑ์ T/L , BA , Refinance (ต่อปี) 

LTV Package A Package B Package C 
>60-80% MRR+1.25% MRR+2.25% MRR+3.25% 
≤60% MRR+1.00% MRR+2.00% MRR+3.00% 

 

อัตรำดอกเบีย้ประเภทผลติภัณฑ์ O/D (ต่อปี) ส ำหรับยอดหนีใ้นส่วนที่ไม่เกนิวงเงนิ 
LTV Package A Package B Package C 

>60-80% MRR+2.25% MRR+3.25% MRR+4.25% 
≤60% MRR+2.00% MRR+3.00% MRR+4.00% 

หมำยเหตุ :  - อตัราดอกเบีย้ MRR (Minimum Retail Rate : อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายย่อยชัน้ดี)  เป็น
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึง่จะติดประกาศให้
ทราบท่ีสาขา ttb และท่ี www.ttbbank.com ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ MRR ลา่สดุ มีผลบงัคบั
ใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2566 = 7.08% ตอ่ปี 

- ส าหรับยอดหนีใ้นสว่นท่ีเกินวงเงิน OD ช าระดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัตามประกาศ
ของธนาคาร 

- LTV คือ สดัสว่นวงเงินสนิเช่ือตอ่มลูคา่หลกัประกนั 

http://www.ttbbank.com/
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- ธนาคารค านวณดอกเบีย้ตามประเภทกลุม่ลกูค้าเป็นรายเดือนตามอตัราข้างต้น ซึง่ ผู้กู้
สามารถดรูายละเอียดได้ในใบเสร็จรับเงินท่ีธนาคารจดัสง่ให้ทางไปรษณีย์ 

- Package A, B, C เป็นการน าเสนอผลิตภณัฑ์เสริมให้กบัผู้กู้ตามความต้องการของผู้กู้  
ทัง้นี ้การซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมไมม่ีผลต่อการอนมุติัสินเช่ือ 

- ผลิตภณัฑ์เสริม ได้แก่ 

 

อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ ตัวอย่ำงประมำณกำรผ่อนช ำระ 
ส าหรับคา่งวดผอ่นช าระรายเดือน และจ านวนเงินทัง้หมดท่ีต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญา ขึน้อยู่กบั
ข้อมลูการขอสินเช่ือของผู้กู้   
ตัวอย่ำงประมำณกำร ซึง่ค านวณจากสินเช่ือ T/L เงินต้น 1,000,000 บาท  สดัสว่นวงเงินสินเช่ือตอ่
มลูคา่หลกัประกนั ( LTV) = 60% ระยะเวลาการกู้ ยืม 10 ปี อตัราดอกเบีย้ MRR = 7.08% และผู้กู้ เลือก 
Package A ระยะเวลาผอ่นช าระของผู้กู้  ดงันี ้

อัตรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ระยะ 
เวลำกำร 
ผ่อนช ำระ 

ยอดผ่อนช ำระ 
ต่อเดือน 

ประมำณกำรจ ำนวนเงนิ
ทัง้หมดที่ต้องช ำระคืน 
ตลอดอำยุสัญญำ  

ปีที่ 1-10 = MRR +1% ต่อปี 120 งวด 12,176 บำท 1,461,120 บำท 
 

อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผดิ
นัดช ำระหนี ้
(มีผลตัง้แต ่1 เมษายน 2564) 

 สินเช่ือเงินกู้  (T/L) เรียกเก็บในอตัราดอกเบีย้สงูสดุตามสญัญาบวกเพิ่มไมเ่กินร้อยละ 3 ตอ่ปีของ
เงินต้นคา่งวดท่ีค้างช าระ  

 สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) เรียกเก็บในอตัราดอกเบีย้สงูสดุตามสญัญาบวกเพิ่มไมเ่กินร้อยละ 
3 ตอ่ปีของสว่นท่ีเกินวงเงิน  

(3.) เงื่อนไข  
คุณสมบัตผู้ิสมัคร  คณุสมบติัผู้กู้ 

 อาย ุ20 – 65 ปี  
 บคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย (ไมไ่ด้จดทะเบียนนิติบคุคล) 
 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจท่ีย่ืนกู้หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต ่2 ปีขึน้ไป 
 มีประวติัทางการเงินท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด 

(4,) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม  
ค่ำธรรมเนียม - การวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) 

เงินกู้ระยะยาว (T/L)  = 2%  ของวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนมุติั 
วงเงินเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) = 2.5% ของวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนมุติั 
- การยกเลิกสินเช่ือท่ีอนมุติัแล้ว (Cancellation Fee) 
วงเงินเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) = 2% ของวงเงินสินเช่ือท่ียกเลิก 
- การช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนก าหนด (Prepayment Fee ) 
เงินกู้ ระยะยาว (T/L)  = 2%  ของยอดเงินต้นคงเหลือ ในวนัท่ีช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนก าหนด เฉพำะ 
กรณี Refinance ดงันี ้
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- หากระยะเวลาการผ่อนช าระตามสญัญามากกว่า 5 ปี (Tenor > 5 ปี) คิดค่าธรรมเนียมการ
ช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนก าหนดตามสญัญาท่ีระบ ุเมื่อ Refinance ก่อน 5 ปี 

- หากระยะเวลาการผ่อนช าระตามสัญญาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี  (Tenor ≤ 5 ปี) คิด
ค่าธรรมเนียมการช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนก าหนดตามสญัญาท่ีระบุ เมื่อ Refinance ก่อนครบ
ระยะเวลาการผ่อนช าระตามสญัญาคงเหลือ 1 ปี เช่น ระยะเวลาผ่อนช าระเงินกู้  4 ปี คิด
คา่ธรรมเนียมการช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนก าหนด หาก Refinance ภายใน 3 ปี 

 คา่ประเมินหลกัประกนัขึน้อยู่กบัขนาดและประเภทของหลกัประกนั 
 คา่จดจ านอง 1% ของวงเงินจดจ านอง 
 คา่อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสนิเช่ือ สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท 

(5.) ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน  
ข้อควรระวงั  กรณีผู้กู้ไม่สำมำรถปฏบิัตติำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของผลติภัณฑ์ได้ 

 ในการติดตามทวงถามหนี ้: ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลอื่น เรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร 
โดยจะประกาศช่ือผู้ด าเนินการแทนธนาคาร ไว้ท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขา ttb และอาจมีคา่
ติดตามทวงถามหนี ้

 สิทธ์ิในการหกักลบลบหนี ้: ธนาคารมีสิทธ์ิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้กู้ เพื่อช าระหนี ้
คงค้างท่ีผู้กู้มีอยู่กบัธนาคาร 

 ธนาคารอาจใช้สิทธ์ิระงับ/ยกเลิกการใช้วงเงิน หากผู้กู้ ไม่ช าระยอดหนีค้งค้างเมื่อถึงก าหนด
ช าระ และอาจด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

ล ำดับกำรตดัช ำระหนี ้  ธนาคารจะน าเงินท่ีได้รับช าระหนีไ้ปตดัช าระหนี ้ดงันี ้
 กรณีสินเช่ือท่ีมีการผ่อนช าระเป็นงวด  หากผู้กู้ น าเงินมาช าระ ธนาคารจะตดัค่าธรรมเนียม 

ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท่ี้ผู้กู้ ค้างช าระนานท่ีสุดก่อน  แล้วจึงตดัช าระยอดหนีท่ี้ค้าง
ช าระนานรองลงมา ตามล าดบั 

 
 กรณีสินเช่ือหมนุเวียน  ธนาคารจะตดัคา่ธรรมเนียม ดอกเบีย้ และ เงินต้น ท่ีค้างช าระ

ตามล าดบั 

               
ประกันวนิำศภัยคุ้มครองหลักประกัน / 
ค่ำธรรมเนียมค ำ้ประกันเงนิกู้ 

 ประกนัท่ีต้องท าเพื่อขอสินเช่ือ ประกนัวินาศภยัคุ้มครองหลกัประกนั ให้ความคุ้มครองความเสียหาย
ตอ่ทรัพย์สินท่ีเป็นหลกัประกนัตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์  ผู้กู้ ต้องท าประกนัภยัและสง่มอบกรมธรรม์
สลกัหลงัยกผลประโยชน์ให้กบัธนาคาร ผู้กู้จะเลือกท าประกนักบับริษัทประกนัภยัใดก็ได้ แตห่ากท า
ประกนักบับริษัทประกนัภยัท่ีธนาคารก าหนด จะช่วยลดภาระการน าส่งกรมธรรม์ และผู้กู้ จะได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษกรณีประสบภยัพิบติั 

 ประกนัเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเพิ่มเติม  กรณีท่ีผู้กู้ ต้องท าประกนัเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเพิ่มเติม 
หรือ ต้องช าระค่าธรรมเนียมค า้ประกนัเงินกู้กบั บสย. ผู้กู้ ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเบีย้ประกัน
และ/หรือค่าธรรมเนียนมค า้ประกนั หากธนาคารต้องส ารองการจ่ายเงินแทน ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้
ทราบลว่งหน้า เพื่อก าหนดแนวทางการท าประกนัและ/หรือการช าระเงิน  
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กำรประกันชีวติคุ้มครองวงเงนิสนิเชื่อ  ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ เป็นประกนัท่ีเป็นประโยชน์หากผู้กู้ เสียชีวิตบริษัทประกนัจะเป็น
ผู้รับผิดชอบช าระหนีแ้ทนผู้กู้ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์  ผู้กู้จะท าหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการ
พิจารณาอนุมติัสินเช่ือ หากผู้กู้ประสงค์จะท าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง ธนาคารจะแจ้งรายละเอียด
และแนวทางการท าประกนัให้ผู้กู้ทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

กำรแจ้งให้ช ำระหนีห้รือค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ 

 ผู้กู้ จะได้รับแจ้งยอดผ่อนช าระต่อเดือน ตามหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ และส าเนา
สญัญาการใช้บริการท่ีธนาคารจะจดัสง่ให้ผู้กู้ 

 กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการอื่นใด นอกจากท่ีต้องช าระเป็นประจ า ธนาคารจะแจ้ง
ให้ผู้กู้ทราบทกุครัง้ก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ   

กำรแจ้งได้รับช ำระเงนิจำกลูกค้ำ ผู้กู้จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ท่ีธนาคารได้สง่ให้ผู้กู้ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีผู้กู้ ได้แจ้งไว้กบัธนาคาร ซึง่จะมี
รายละเอียดตา่งๆ เช่น จ านวนเงินรับช าระ, เงินต้น, ดอกเบีย้, คา่ติดตามทวงถามหนี/้คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 
(ถ้ามี) และ เงินต้นคงเหลือ เป็นต้น เมื่อผู้กู้ ได้ช าระคา่งวดสินเช่ือให้แก่ธนาคารแล้ว 

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้บริกำร หรือกำรแจ้งเตือนที่ส ำคัญ
ต่ำงๆ  

 กรณีช าระคา่งวดสินเช่ือตดับญัชีเงินฝากอตัโนมติั (Auto direct Debit) กรุณาน าเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากตามคา่งวดท่ีต้องช าระให้ครบถ้วน ภายในวนัท่ีท่ีได้แจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการ 

 กรณีช าระค่างวดสินเช่ือตดับญัชีเงินฝากอตัโนมติั (Auto direct Debit) หากผู้กู้ ช าระผ่านช่องทาง
อื่น ธนาคารถือวา่ผู้กู้มีวตัถปุระสงค์ช าระเงินเพิ่มเติมจากคา่งวดปกติ 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้กู้  
ธนาคารจะมีการส่ือสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้า
ในระยะเวลาท่ีเพียงพอ เช่น 30 วนั ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ของธนาคาร  

 กรณีผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นตวัของผู้กู้  เช่น ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน  ท่ีอยู่ เบอร์
โทรศพัท์ และรายละเอียดต่าง ๆ ผู้กู้ จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
การสื่อสารข้อมูลกับผู้กู้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขา ttb รวมทัง้ช่องทางอื่น ๆ ของ
ธนาคารท่ีอาจเพิ่มขึน้ในอนาคต  

(6.) ช่องทำงในกำรตดิต่อ  
ช่องทำงในกำรตดิต่อผู้ให้บริกำร หากมีข้อสงสยัหรือต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี    

www.ttbbank.com หรือติดตอ่สอบถามได้ท่ี ttb contact center 1428 หรือ ท่ีสาขา ttb ทัว่ประเทศ 
ช่องทำงในกำรแจ้งข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ท่ี ttb contact center 1428 หรือ ท่ีสาขา ttb 
 
ข้อควรระวงั ! 
 ผู้กู้ควรเข้าใจผลิตภณัฑ์ หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขก่อนตดัสินใจลงนาม หากมีข้อสงสยัโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีธนาคาร หรือ ttb contact center 

1428 หรือศกึษาเพิ่มเติมท่ี www.ttbbank.com 
 

http://www.ttbbank.com/

