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 ข้อมูลส ำคัญของผลติภัณฑ ์(Fact Sheet) สนิเชื่อส่วนบุคคล 
(1.) ข้อมูลท่ัวไป  
ชื่อผู้ขำย / ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ ์ ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / (“ttb / ธนำคำร”) 

ชื่อผลิตภัณฑ ์  สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค ์ททีบีีแบบไม่มีหลักทรัพยค์ ำ้ประกัน (ttb welfare loan) 
➢ กลุ่มที ่3.3 ส ำหรับพนักงำนประจ ำของบริษัทเอกชน ทีใ่ช้บริกำรโอนเงินเดือนผ่ำนระบบ 

payroll ของธนำคำร และทีไ่ม่ได้ใช้บริกำรโอนเงินเดือนผ่ำนระบบ payroll ของธนำคำร 
ประเภทผลิตภัณฑ:์ • เป็นบริกำรสินเชื่อประเภทวงเงินกู้ Term Loan ให้บริกำรแก่กลุ่มพนักงำนบริษัทเอกชนที่

ได้ลงนำมในบันทกึข้อตกลงในกำรรับบริกำรสินเชื่อสวัสดิกำร ร่วมกับ ttb ต้ังแต่ วันที ่1 
เมษำยน 2565 เป็นต้นไป 

• กรณีขอวงเงินสินเชื่อเพ่ิม (Renew) 
เป็นบริการสินเชื่อเพิ่มเติมวงเงินกูส้  าหรบัลกูคา้สินเชื่อสวสัดิการรายเดิม ท่ียงัมีภาระหนีส้ินเชื่อสวสัดิการ
เดิมอยู่กบั ttb และไดม้ีการช าระยอดคืนบางส่วนแลว้ โดยเมื่อลกูคา้ไดร้บัอนมุตัิสินเชื่อเพิ่ม ธนาคารจะ
ด าเนินการหกัช าระหนีส้ินเชื่อสวสัดิการเดิมที่ลกูคา้ยงัมีภาระหนีอ้ยู่กับธนาคารใหเ้สรจ็สิน้ทัง้จ านวนก่อน 
หลงัจากนัน้จึงโอนเงินกูส้่วนต่างที่เหลือทัง้หมดใหก้บัลกูคา้ต่อไป (ผูกู้จ้ะไดร้บัเงินสินเชื่อท่ีขอเพิ่ม 
(Renew) ในส่วนท่ีคงเหลือหลงัจากหกัช าระภาระหนีเ้ดิมแลว้) ส  าหรบัการช าระเงินคืน ttb เป็นไปตาม
วิธีการช าระเงินสินเชื่อสวสัดิการเดิม ทัง้นี ้คณุสมบตัิของผูกู้แ้ละการพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารก าหนด เช่น  

➢ ผูกู้จ้ะตอ้งมีประวตัิการผ่อนช าระดี  
➢ เป็นลกูคา้จดัชัน้หนีป้กติ 
➢ วงเงินสินเชื่อเดิมมีระยะเวลาผ่อนช าระมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 9 เดือน โดยวงเงินท่ีไดร้บัการ  

อนมุตัิสินเชื่อเพิ่มเติม ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 30,000 บาท 

• สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค ์ททีบีี แบบไม่มีหลักทรัพยค์ ำ้ประกัน เคลียรห์นี้ 
เป็นการน าหนีท่ี้เกิดจากบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล จากหลายๆ สถาบนัการเงินอื่น ท่ีไม่ใช่ 
ttb มารวมไวท่ี้เดียว เพื่อขออนุมตัิสินเชื่อสวสัดิการอเนกประสงค ์ทีทีบี แบบไม่มีหลกัทรพัยค์  า้ประกัน 
เคลียร์หนี้  ไปช าระหนี้ โดยสามารถยื่นเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการเงินอื่น
ประกอบการสมคัรสินเชื่อฯ ไดส้งูสดุ 4 รายการ 

จ ำนวนเงิน / วงเงิน • วงเงิน 30,000 – 1,500,000 บาท สงูสดุไม่เกิน 5 เท่าของรายไดร้วมต่อเดือน  
• วิธีการรบัเงินสินเชื่อ (Disbursement) 
➢ ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อท่ีไดร้บัอนุมตัิเข้ำบัญชีออมทรัพย ์ttb  ของผู้กู ้ตำมทีร่ะบุไว้ใน

ใบสมัครเท่ำน้ัน (รบัเงินสินเชื่อภายในวนัท าการเดียวกนักบัวนัท่ีเปิดบญัชีสินเชื่อ) โดยเริ่มคิด
ดอกเบีย้สินเช่ือตัง้แต่วนัท่ีลกูคา้ไดร้บัเงินเขา้บญัชีออมทรพัย์ 

• วิธีการช าระสินเชื่อ / วนัครบก าหนดช าระ (Payment Due Date) :  
➢ บริษัทที่ใช้บริกำรโอนเงินเดือนผ่ำนระบบ payroll ของธนำคำร (ttb payroll) 

o องคก์ร/หน่วยงานตน้สงักดัของผูกู้ ้ ท าการหกัเงินเดือนทุกวนัท่ีท่ีก าหนดไว ้ แลว้น าส่ง
ใหก้บั ttb เพื่อช าระหนี ้(ดว้ยเช็ค หรือ ตดัช าระจากบญัชีเงินฝากของหน่วยงาน)  หรือ 

o ผูกู้ย้ินยอมใหห้กัเงินในบญัชีเงินเดือนท่ีรบัผ่าน ttb (ttb direct debit) 
ทัง้นีอ้งคก์ร/หน่วยงานตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ ถึงวนัท่ีเงินเดือนออก(วนัท่ีเงินเดือนเขา้
บญัชีเงินฝากของผูกู้)้ และหากวนัเงินเดือนออกตรงกบัวนัหยดุท าการ องคก์ร/หน่วยงาน
จะตอ้งแจง้ให ้ ttb ทราบดว้ยว่าจะจ่ายเงินเดือนล่วงหนา้วนัหยุดท าการ หรือตรงกบั
วนัหยดุท าการ หรือหลงัจากวนัหยดุท าการ กรณีวนัท่ีจ่ายเงินเดือนของบริษัทตรงกบั
วนัหยดุท าการ หรือ จ่ายเงินเดือนก่อนวนัสิน้เดือน N-วนั (เช่น N-1) และจ่ายเงินเดือน
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ตรงวนัหยดุท าการ หรือ บริษัทจ่ายเงินเดือนหลงัจากวนัหยดุท าการ ผู้กู้จะท ำกำร
ส ำรองเงินให้เพียงพอกับยอดหนีก้ำรหักช ำระในรอบเดือนน้ัน ๆ และธนาคารจะ
ท าการหกัช าระหนีใ้นวนัหยดุท าการนัน้ ๆ ท่ีตรงกบัวนัจ่ายเงินเดือน  
 

➢ บริษัทที่ไมไ่ด้ใช้บริกำรโอนเงินเดือนผ่ำนระบบ payroll ของธนำคำร (Non-payroll) 
o องคก์ร/หน่วยงานตน้สงักดัของผูกู้ ้ ท าการหกัเงินเดือนทุกวนัท่ีท่ีก าหนดไว ้ แลว้น าส่ง

ใหก้บั ttb เพื่อช าระหนี ้(ดว้ยเช็ค หรือ ตดัช าระจากบญัชีเงินฝากของหน่วยงาน) 
ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ ตัง้แต่ 1 – 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนช าระกบัอายผุูกู้เ้มื่อรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 ปี) 
ประเภทกำรผ่อนช ำระ ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนเท่ำกันทุกงวด โดยค ำนวณแบบลดต้นลดดอก 
(2.) อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ  
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ปกติ :   

 
➢ บริษัทที่ได้รับข้อเสนอ Package A 

 

 
 
➢ บริษัทที่ได้รับข้อเสนอ Package B 

 
 
 
 
 

รำยละเอียด ใช้บริกำรจ่ำยเงินเดือนผ่ำนระบบ ttb Payroll 
อายงุานท่ีท างาน
ปัจจบุนั 

ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ตัง้แต่ 4 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี 

รายไดร้วมต่อเดือน ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999บาท 

ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999 บาท 

อัตรำดอกเบีย้
ต่อปี (ปีที ่1-5) 

CPR-10.010% CPR-9.010% CPR-9.010% CPR-8.010% 

รำยละเอียด ไมใ่ช้บริกำรจ่ำยเงินเดือนผ่ำนระบบ ttb Payroll (Non-Payroll) 
อายงุานท่ีท างาน
ปัจจบุนั 

ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ตัง้แต่ 4 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี 

รายไดร้วมต่อเดือน ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999บาท 

ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999 บาท 

อัตรำดอกเบีย้
ต่อปี (ปีที ่1-5) 

CPR-7.010% CPR-6.010% CPR-6.010% CPR-5.010% 

รำยละเอียด ใช้บริกำรจ่ำยเงินเดือนผ่ำนระบบ ttb Payroll 
อายงุานท่ีท างาน
ปัจจบุนั 

ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ตัง้แต่ 4 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี 

รายไดร้วมต่อเดือน ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999บาท 

ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999 บาท 

อัตรำดอกเบีย้
ต่อปี (ปีที ่1-5) 

CPR-8.010% CPR-7.010% CPR-7.010% CPR-6.010% 
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หมำยเหตุ :  - อัตรำดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ขั้นต ่ำ 

ส ำหรับสินเชื่อบุคคลทีธ่นำคำรก ำหนด ซ่ึงเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว และอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศธนำคำร ซ่ึงจะติดประกำศให้ทรำบทีส่ำขำ ทเีอ็มบี
ธนชำต และที ่www.ttbbank.com  ทัง้นี้ อัตรำดอกเบีย้ CPR ล่ำสุดมีผลบังคับใช้ 
ต้ังแต่วันที ่3 มกรำคม 2566= 18% ต่อปี 

- อัตรำดอกเบีย้ทีลู่กค้ำได้รับจะเป็นไปตำมหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ
สินเชื่อทีธ่นำคำรจะจัดส่งให้ตำมทีอ่ยู่ทีลู่กค้ำแจ้ง 

- ธนำคำรค ำนวณดอกเบีย้ตำมประเภทกลุ่มลูกค้ำเป็นรำยเดือนตำมอัตรำข้ำงต้น 
ซ่ึง ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดได้ในใบเสร็จรับเงินทีธ่นำคำรจัดส่งให้ทำงไปรษณีย ์

รำยละเอียด ไมใ่ช้บริกำรจ่ำยเงินเดือนผ่ำนระบบ ttb Payroll (Non-Payroll) 
อายงุานท่ีท างาน
ปัจจบุนั 

ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ตัง้แต่ 4 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี 

รายไดร้วมต่อเดือน ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999บาท 

ตัง้แต่ 30,000บาท 
ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 15,000 
-29,999 บาท 

อัตรำดอกเบีย้
ต่อปี (ปีที ่1-5) 

CPR-5.010% CPR-4.010% CPR-4.010% CPR-3.010% 

อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ ตัวอย่ำงประมำณกำรผ่อนช ำระ 
ส าหรบัค่างวดผ่อนช าระรายเดือน และจ านวนเงินทัง้หมดท่ีตอ้งช าระคืนตลอดอายสุญัญา ขึน้อยู่กับ
ขอ้มลูการขอสินเชื่อของท่าน โดยในท่ีนีจ้ะแสดงตัวอย่ำงประมำณกำร ซึ่งค  านวณจากจ านวนเงินตน้ 
1,000,000 บาท , อตัราดอกเบีย้ CPR = 18.00% และระยะเวลาผ่อนช าระของลกูคา้ ดงันี ้

อัตรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ระยะ 
เวลำกำร 
ผ่อนช ำระ 

ยอดผ่อนช ำระ 
ต่อเดือน 

จ ำนวนเงินทัง้หมด 
ทีต้่องช ำระคืน 

ตลอดอำยุสัญญำ  
(ประมำณกำร) 

ปีที ่1-5 = CPR - 6.010% ต่อปี 60 งวด 22,800 บำท 1,322,455 บำท 

หมำยเหตุ   - ท่านสามารถขอใหส้าขาพิมพต์ารางค านวณประมาณการผ่อนช าระในแต่ละงวด ซึ่งจะ
แสดงประมาณการรายละเอียดต่าง ๆ ตามขอ้มลูการขอสินเชื่อท่ีไดร้บัจากท่าน หรือ ท่าน
สามารถค านวณประมาณการดว้ยตนเองที่ www.ttbbank.com   

อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผิด
นัดช ำระ 

• อัตรำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมสูงสุด กรณีผิดนัดช ำระหนี้ เป็นไปตำมประกำศของธนำคำร 
สูงสุดไม่เกิน 25%ต่อปี ค ำนวณจำกยอดหนีเ้งินต้นของค่ำงวดทีค้่ำงช ำระ 

(3.) เงื่อนไข  
คุณสมบัติผู้สมัคร • คณุสมบตัิผูกู้ ้

➢ เป็นพนักงานประจ าบริษัทเอกชนท่ีไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการรบับริการสินเชื่อสวสัดิการ
รว่มกบั ttb  ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

➢ อาย ุ20 – 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผ่อนช าระตอ้งไม่เกิน 60 ปี) 
➢ รายไดร้วมต่อเดือนตัง้แต่ 15,000 บาท/เดือนขึน้ไป (มรีายไดป้ระจ าตัง้แต่ 10,000 บาท/เดือน      

ขึน้ไป) 
➢ อายงุานปัจจบุนั ตัง้แต่ 4 เดือนขึน้ไป 
➢ ผูส้มคัรขอสินเชื่อตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ 

(4.) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม  

http://www.ttbbank.com/
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ค่ำบริกำรต่ำง ๆ • ค่าอากรแสตมป์ : ธนำคำรเป็นผู้รับช ำระค่ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ำ  
       [อตัราปกต ิ0.05% ของวงเงนิสนิเชือ่ (สูงสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 

• ค่าธรรมเนียมด าเนินการสินเชื่อ :                                                               ไม่คิดค่าบริการ 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบข้อมูลเครดิต :                                     ไม่คิดค่ำบริกำร 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้:                                          ไมค่ิดค่ำบริกำร 
• ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินด้วยกำรหักบัญชีเงินฝำกออมทรัพย ์ ttb :   ไม่คิดค่ำบริกำร  
• ช ำระโดยองคก์ร/ หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กู้ท ำกำรหักเงินเดือน  

แล้วน ำส่งให้กับ ttb  เพ่ือช ำระหนี:้                                              ไม่คิดค่ำบริกำร                                        
(5.) ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน  
ข้อควรระวัง • กรณีท่านตอ้งการยกเลิกใบสมคัร ท่านตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กว่า 5 วนันบัจากวนัท่ีธนาคารไดร้บัใบสมคัรผลิตภณัฑส์ินเชื่อ 

• จ านวนเงินท่ีท่านตอ้งผ่อนช าระประจ าเดือน อาจไม่เท่ากันทกุเดือน ขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงอตัรา
ดอกเบีย้ โดยผูกู้จ้ะตอ้งช าระตามท่ีธนาคารไดแ้จง้ใหท้ราบ 

• อตัราดอกเบีย้กรณีผูกู้ล้าออก / เกษียณอายกุ่อนก าหนด / พน้สภาพการเป็นพนกังานของหน่วยงาน
ไม่ว่าดว้ยเหตใุด หรือหน่วยงานตน้สงักดัยกเลิกการใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบ ttb payroll ใน
กรณีท่ีมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงเป็นแบบใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบ ttb Payroll  ธนาคารจะปรบั
อตัราดอกเบีย้เงินกูพ้ิเศษท่ีท่านไดร้บั เป็นอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกติตามประกาศของธนาคาร =  
CPR% ต่อปี 

• กรณีท่ำนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและภำระหน้ำที่ได้ 
➢ ในการติดตามทวงถามหนี ้: ธนาคารอาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่น เรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร 

โดยจะประกาศชื่อผูด้  าเนินการแทนธนาคาร ไวท่ี้ส  านักงานใหญ่หรือสาขา ttb 
➢ สิทธิในกำรหักกลบลบหนี ้: ธนำคำรมีสิทธิในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของท่ำน

เพ่ือช ำระหนีค้งค้ำงที่ท่ำนมีอยู่กับธนำคำร 
➢ ธนำคำรอำจใช้สิทธิระงับ/ยกเลิกกำรใช้วงเงิน หำกท่ำนไม่ช ำระยอดหนีค้งค้ำงเมื่อถึง

ก ำหนดช ำระ และอำจด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป 
ล ำดับกำรตัดช ำระหนี ้ • เมื่อไดร้บัช าระเงินค่างวด ธนาคารจะน าเงินท่ีไดร้บั ไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ต่ละงวด โดยตดัช าระ

ค่าธรรมเนียม/เบีย้ปรบั ดอกเบีย้ และเงินตน้ ตามล าดบั กรณีลกูคา้มีค่างวดคา้งช าระ ธนาคารจะ
ช าระค่างวดท่ีลกูหนีค้า้งช าระนานท่ีสดุก่อน แลว้จึงค่อยตดัช าระค่างวดท่ีคา้งช าระนานรองลงมา 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 

 
กำรแจ้งให้ช ำระหนี้หรือค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ 

ท่ำนจะได้รับแจ้งยอดผ่อนช ำระต่อเดือน ตำมหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ ที่
ธนำคำรจะจัดส่งให้ท่ำนตำมทีอ่ยู่ทีไ่ด้แจ้งไว้กับธนำคำร 
 

กำรแจ้งได้รับช ำระเงินจำกลูกค้ำ ท่ำนจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ทีธ่นำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย ์ตำมทีอ่ยู่ทีท่่ำนได้แจ้งไว้กับ
ธนำคำร ซ่ึงจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น จ านวนเงินรบัช าระ, เงินตน้, ดอกเบีย้, ค่าติดตามทวงถาม

งวดที่ 1 ค่าธรรมเนียม → ดอกเบีย้ → เงินตน้

งวดที่ 2 ค่าธรรมเนียม → ดอกเบีย้ → เงินตน้

งวดที่ 3 ค่าธรรมเนียม → ดอกเบีย้ → เงินตน้

ล ำดับกำรตัดช ำระหนี้
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หนี/้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถา้มี) และ เงินตน้คงเหลือ เป็นตน้  เมื่อท่านไดช้ าระค่างวดสินเชื่อใหแ้ก่ธนาคาร
แลว้ 

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้บริกำร หรือกำรแจ้งเตือนทีส่ ำคัญ
ต่ำงๆ  

ธนำคำรแจ้งข้อมูลให้ลูกค้ำทรำบ 
• เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑห์รือกำรให้บริกำรทีม่ีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำร

ของลูกค้ำ ธนำคำรจะมีกำรสื่อสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลง 
ให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำในระยะเวลำทีเ่พียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร 

• กรณีช าระดว้ยการหกับญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ttb ผูกู้ย้ินยอมใหธ้นาคารหกัเงินฝากเพื่อรบัเงินเดือน 
(Payroll) จากบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ttb ท่ีผูกู้ร้ะบบุนใบสมคัร ณ วนัท่ีสมคัรขอสินเชื่อ หรือ บญัชี
เงินฝากออมทรพัย ์ttb อื่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการรบัเงินเดือนภายหลงั เพื่อช าระหนีห้รือ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีเกิดจากการใชบ้ริการสินเชื่อไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูกู้้
และธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งแจง้การหกับญัชีแก่ผูกู้แ้ต่อย่างใด ผูกู้ส้ามารถตรวจสอบไดจ้าก
ใบเสรจ็รบัเงินท่ีธนาคารจดัส่งให ้

• กรณีทีท่่ำนขอวงเงินสินเชื่อเพ่ิม (Renew) และได้รับอนุมัติสินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค ์ที
ทบีี แบบไม่มีหลักทรัพยค์ ำ้ประกัน(ttb welfare loan) ในขณะที่ยังมีภำระหนี้ สินเชื่อ
สวัสดิกำรเดิมอยู่ ธนำคำรจะด ำเนินกำรหักช ำระหนีส้ินเชื่อสวัสดิกำรเดิม ที่ท่ำนยังมีภำระ
หนีอ้ยู่กับธนำคำรให้เสร็จสิน้ทัง้จ ำนวนก่อน หลังจำกน้ันจึงโอนเงินกู้ส่วนต่ำงทีเ่หลือทั้งหมด
ให้กับท่ำนต่อไป ทัง้นี ้คุณสมบัติของผู้กู้และกำรพิจำรณำสินเชื่อ เป็นไปตำมเงื่อนไขที่
ธนำคำรก ำหนด 

• กรณีธนำคำรมีกำรปรับเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ให้สูงขึน้หรือลดลง ท่ำนยังคงต้องผ่อนช ำระหนี้
ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้เดิม 

• ท่ำนสำมำรถช ำระหนีค้ืนธนำคำรก่อนครบก ำหนดสัญญำ โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
เน่ืองจำกธนำคำรไม่คิดค่ำปรับกำรช ำระเงินก่อนครบก ำหนด 

 
ลูกค้ำแจ้งข้อมูลให้ธนำคำรทรำบ 
• กรณีท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่ำน เช่น  ชื่อ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน   

ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และรายละเอียดต่างๆ ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันททีีม่ีกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหก้ารสื่อสารขอ้มลูกบัท่านเป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยกำรแจ้งผ่ำนสำขำ ttb
รวมทัง้ช่องทำงอื่นๆ ของธนำคำรทีอ่ำจเพ่ิมขึน้ในอนำคต 

• กรณีทีท่่ำนโอนย้ำยไปหน่วยงำนอื่นภำยในกลุ่มบริษัท หรือบริษัทในเครือ ท่ำนต้องแจ้ง
หน่วยงำนต้นสังกัดเดิม เพ่ือแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทเีป็นลำยลักษณอ์ักษร ว่ำท่ำนได้
โอนย้ำยไปอยู่หน่วยงำนต้นสังกัดใหม่ทีใ่ด กรณีที่ 1) ประเภทกำรช ำระหนีส้ินเชื่อ
สวัสดิกำร แบบหน่วยงำนหักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงของผู้กูน้ ำส่งธนำคำร  ท่ำนต้องลงนำม
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินได้อื่นกับบริษัทใหม่และหน่วยงำนจะต้อง
แจ้งบริษัทใหม่ทรำบเพ่ือด ำเนินกำร หักเงินน ำส่งธนำคำร  2) ประเภทกำรช ำระหนี้
สินเชื่อสวัสดิกำร แบบธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของท่ำนทีรั่บเงินเดือนผ่ำน
ธนาคาร (Direct debit) ณ วันทีเ่งินเดือนเข้ำบัญชีเงินฝำกของท่ำน  หน่วยงำนจะต้องแจ้ง
ให้ธนำคำรทรำบวันที่ถึงก ำหนดจ่ำยเงินเดือนของบริษัทใหม่ 

• กรณีทีท่่ำนจะเกษียณอำยุ หน่วยงำนต้นสังกัดของท่ำน จะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันเกษียณ 

• เมื่อหน่วยงำนต้นสังกัดของท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่น เปลี่ยนแปลง ชื่อหน่วยงำน, 
เปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำม เป็นต้น หน่วยงำนต้นสังกัดจะต้องแจ้งเป็นลำย
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ลักษณอ์ักษรให้ธนำคำรทรำบ พร้อมทัง้จัดส่งเอกสำรหลักฐำนทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ำมี) ให้แก่
ธนำคำรภำยใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลง 

• กรณีทีท่่ำนลำออก หรือ เกษียณอำยุก่อนก ำหนด หรือ พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนบริษัท 
หน่วยงำนต้นสังกัดของท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำ 30 วัน 

• กรณีทีท่่ำนยังช ำระหนีค้ืนธนำคำรไม่เสร็จสิน้ หำกหน่วยงำนต้นสังกัดของท่ำนมีควำม
ประสงคจ์ะยกเลิกกำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่ท่ำน  ผ่ำนธนำคำร หรือ ยกเลิกกำรหักเงินเดือน
ของท่ำนเพ่ือช ำระหนีใ้ห้แก่ธนำคำร ตำมบันทกึข้อตกลง หน่วยงำนต้นสังกัดจะต้องแจ้ง
ให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลักษณอ์ักษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 60 วัน และธนำคำรจะท ำกำร
ปรับอัตรำดอกเบีย้เป็นอัตรำดอกเบีย้กรณีผู้กู้พ้นสภำพ  

• หน่วยงาน หรือ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบอ านาจจากบริษัท จะตอ้งออกหนงัสือรบัรอง
การท างานและอตัราเงินเดือน เพื่อรบัรองว่าท่านเป็น พนักงานของบริษัท ท่ีมีรายไดเ้พียงพอส าหรบั
ผ่อนช าระหนีไ้ดต้ามเกณฑข์องธนาคาร ประกอบการสมคัรใชบ้ริการสินเชื่อสวสัดิการ 

(6.) ช่องทำงในกำรติดต่อ  
ช่องทำงในกำรติดต่อผู้ให้บริกำร หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่

www.ttbbank.com หรือติดต่อสอบถำมได้ที ่ttbcontact center โทร.1428 หรือ ที ่ttb ทุกสำขำ 
 

ช่องทำงในกำรแจ้งข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center 1428 หรือ ttb ทุก
สำขำ 

 
ข้อควรระวัง ! 
✓ สินเชื่อสวัสดิกำร ดอกเบีย้คิดต้ังแต่วันที่ได้รับเงินกู้ โดยหำกท่ำนผิดนัดช ำระ อำจมีดอกเบีย้เพ่ิม 
✓  ท่ำนควรท ำควำมเข้ำใจโดยศึกษำข้อมูลผลิตภัณฑแ์ละเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 

หรือ ttb contact center 1428 หรือ ศึกษำเพ่ิมเติมที ่www.ttbbank.com  
 

 
คิด 360 องศำ ก่อนตัดสินใจกู้ !  
✓ กำรกู้คร้ังนีม้ีควำมจ ำเป็น และมีวัตถุประสงคท์ีช่ัดเจน  
✓ หลังจำกกำรกู้คร้ังนีจ้ะไม่กระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินทัง้ในปัจจุบัน และอนำคต  
✓ ท่ำนได้ประมำณรำยรับรำยจ่ำยหลังช ำระยอดผ่อนต่อเดือนแล้วว่ำ มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตโดยไม่ล ำบำก และมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระยอดผ่อนต่อเดือนได้จนครบสัญญำ  
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