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ข้ อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สินเชื่อส่ วนบุคคล
(1.) ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ขำย / ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ :

จำนวนเงิน / วงเงิน

ระยะเวลำกำรผ่ อนชำระ
ประเภทกำรผ่ อนชำระ
(2.) อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ
อัตรำดอกเบีย้

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) / ttb
สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ทีทบี ีแบบไม่ มีหลักทรั พย์ คำ้ ประกัน (ttb benefitplus loan)
 กลุ่มที่ 3.3
 เป็ นบริกำรสินเชื่อประเภทวงเงินกู้ Term Loan ให้ บริกำรแก่ กลุ่มพนักงำนบริษัทเอกชนที่
ได้ ลงนำมในบันทึกข้ อตกลงในกำรรั บบริกำรสินเชื่อสวัสดิกำร ร่ วมกับ ttb ตัง้ แต่ วันที่ 1
เมษำยน 2565 เป็ นต้ นไป
 กรณีขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม (Renew)
เป็ นบริการสินเชื่อเพิ่มเติมวงเงินกู้สาหรับลูกค้ าสินเชื่อสวัสดิการรายเดิม ที่ยงั มีภาระหนี ้สินเชื่อสวัสดิการ
เดิมอยู่กบั ttb และได้ มีการชาระยอดคืนบางส่วนแล้ ว โดยเมื่อลูกค้ าได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อเพิ่ม ธนาคารจะ
ดาเนินการหักชาระหนี ้สินเชื่อสวัสดิการเดิมที่ลกู ค้ ายังมีภาระหนี ้อยู่กบั ธนาคารให้ เสร็จสิ ้นทังจ
้ านวนก่อน
หลังจากนันจึ
้ งโอนเงินกู้สว่ นต่างที่เหลือทังหมดให้
้
กบั ลูกค้ าต่อไป (ผู้ก้ จู ะได้ รับเงินสินเชื่อที่ขอเพิ่ม
(Renew) ในส่วนที่คงเหลือหลังจากหักชาระภาระหนี ้เดิมแล้ ว) สาหรับการชาระเงินคืน ttb เป็ นไปตาม
วิธีการชาระเงินสินเชื่อสวัสดิการเดิม ทังนี
้ ้ คุณสมบัติของผู้ก้ แู ละการพิจารณาสินเชื่อ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด เช่น
 ผู้ก้ จู ะต้ องมีประวัติการผ่อนชาระดี
 เป็ นลูกค้ าจัดชันหนี
้ ้ปกติ
 วงเงินสินเชื่อเดิมมีระยะเวลาผ่อนชาระมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 9 เดือน โดยวงเงินที่ได้ รับการ
อนุมตั ิสินเชื่อเพิ่มเติม ต้ องไม่น้อยกว่า 30,000 บาท
 สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ทีทบี ี แบบไม่ มีหลักทรั พย์ คำ้ ประกัน เคลียร์ หนี ้
เป็ นการนาหนี ้ที่เกิดจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล จากหลายๆ สถาบันการเงินอื่น ที่ไม่ใช่
ttb มารวมไว้ ที่เดียว เพื่อขออนุมตั ิสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ ค ้าประกัน
เคลี ย ร์ ห นี ้ ไปช าระหนี ้ โดยสามารถยื่ น เอกสารใบแจ้ ง หนี /้ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น จากสถาบัน การเงิ น อื่ น
ประกอบการสมัครสินเชื่อฯ ได้ สงู สุด 4 รายการ
 วงเงิน 30,000 – 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ รวมต่อเดือน
 วิธีการรับเงินสินเชื่อ (Disbursement)
 ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิเข้ ำบัญชีออมทรั พย์ ttb ของผู้ก้ ู ตำมที่ระบุไว้ ใน
ใบสมัครเท่ ำนัน้ (รับเงินสินเชื่อภายในวันทาการเดียวกันกับวันที่เปิ ดบัญชีสินเชื่อ) โดยเริ่มคิด
ดอกเบี ้ยสินเชื่อตังแต่
้ วนั ที่ลกู ค้ าได้ รับเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์
 วิธีการชาระสินเชื่อ / วันครบกาหนดชาระ (Payment Due Date) : องค์กร/หน่วยงานต้ นสังกัดของผู้
กู้ ทาการหักเงินเดือนทุกวันที่ที่กาหนดไว้ แล้ วนาส่งให้ กบั ttb เพื่อชาระหนี ้ (ด้ วยเช็ค หรือ ตัดชาระ
จากบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน)
ตังแต่
้ 1 – 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนชาระกับอายุผ้ กู ้ เู มื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกิน 60 ปี )
ผ่ อนชำระเป็ นรำยเดือนเท่ำกันทุกงวด โดยคำนวณแบบลดต้ นลดดอก
อัตรำดอกเบีย้ ปกติ : ปี ที่ 1-5 = CPR – 6.01% ต่ อปี
หมำยเหตุ : - อัตรำดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ ขัน้ ต่ำ
สำหรั บสินเชื่อบุคคลที่ธนำคำรกำหนด ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว และอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะติดประกำศให้ ทรำบที่สำขำ ทีเอ็มบี
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อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ

ธนชำต และที่ www.ttbbank.com ทัง้ นี ้ อัตรำดอกเบีย้ CPR ล่ ำสุดมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่ วันที่ 17 มิถุนำยน 2564 = 18% ต่ อปี
- อัตรำดอกเบีย้ ที่ลูกค้ ำได้ รับจะเป็ นไปตำมหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ
สินเชื่อที่ธนำคำรจะจัดส่ งให้ ตำมที่อยู่ท่ลี ูกค้ ำแจ้ ง
- ธนำคำรคำนวณดอกเบีย้ ตำมประเภทกลุ่มลูกค้ ำเป็ นรำยเดือนตำมอัตรำข้ ำงต้ น
ซึ่ง ท่ ำนสำมำรถดูรำยละเอียดได้ ในใบเสร็จรั บเงินที่ธนำคำรจัดส่ งให้ ทำงไปรษณีย์
ตัวอย่ ำงประมำณกำรผ่ อนชำระ
สาหรับค่างวดผ่อนชาระรายเดือน และจานวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชาระคืนตลอดอายุสญ
ั ญา ขึ ้นอยู่กบั
ข้ อมูลการขอสินเชื่อของท่าน โดยในที่นี ้จะแสดงตัวอย่ ำงประมำณกำร ซึง่ คานวณจากจานวนเงินต้ น
1,000,000 บาท , อัตราดอกเบี ้ย CPR = 18.00% และระยะเวลาผ่อนชาระของลูกค้ า ดังนี ้
จำนวนเงินทัง้ หมด
ระยะ
อัตรำดอกเบีย้
ยอดผ่ อนชำระ
ที่ต้องชำระคืน
เวลำกำร
(ต่ อปี )
ต่ อเดือน
ตลอดอำยุสัญญำ
ผ่ อนชำระ
(ประมำณกำร)
ปี ที่ 1-5 = CPR - 6.01% ต่ อปี

60 งวด

22,800 บำท

1,322,455 บำท

หมำยเหตุ - ท่านสามารถขอให้ สาขาพิมพ์ตารางคานวณประมาณการผ่อนชาระในแต่ละงวด ซึง่ จะ
แสดงประมาณการรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้ อมูลการขอสินเชื่อที่ได้ รับจากท่าน หรือ ท่าน
สามารถคานวณประมาณการด้ วยตนเองที่ www.ttbbank.com
อัตรำดอกเบีย้ หรื อเบีย้ ปรับกรณีผดิ
นัดชำระ

(3.) เงื่อนไข
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร

(4.) ค่ ำบริกำร/ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำบริกำรต่ ำง ๆ

 อัตรำดอกเบีย้ หรื อเบีย้ ปรั บกรณีผิดนัดชำระสูงสุด CPR + 7% (เท่ ำกับร้ อยละ 25% ต่ อปี )
คิดจำกต้ นเงินของค่ ำงวดที่ค้ำงชำระในแต่ ละงวด
 อัตรำดอกเบีย้ กรณีผ้ ูก้ ลู ำออก / เกษียณอำยุก่อนกำหนด / พ้ นสภำพกำรเป็ นพนักงำน MRR
+ 7.5% ต่ อปี
หมำยเหตุ : - อัตรำดอกเบีย้ MRR (Minimum Retail Rate) เป็ นอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว และอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะติดประกำศให้ ทรำบที่สำขำ ttb และที่
www.ttbbank.com ทัง้ นี ้ อัตรำดอกเบีย้ MRR ล่ ำสุด มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ วันที่ 1
ตุลำคม 2565 = 6.48% ต่ อปี
 คุณสมบัติผ้ กู ้ ู
 เป็ นพนักงานบริษัทเอกชนที่ได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงในการรับบริการสินเชื่อสวัสดิการร่วมกับ
ttb ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2565 เป็ นต้ นไป
 อายุ 20 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระต้ องไม่เกิน 60 ปี )
 รายได้ ประจาตังแต่
้ 15,000 บาท/เดือนขึ ้นไป
 อายุงานปั จจุบนั ตังแต่
้ 4 เดือนขึ ้นไป
 ผู้ก้ ตู ้ องได้ รับเงินเดือน ผ่านบัญชีเงินฝาก ttb
 ค่าอากรแสตมป์ : ธนำคำรเป็ นผู้รับชำระค่ ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ ำ
[อัตราปกติ 0.05% ของวงเงิ นสินเชื ่อ (สูงสุดไม่เกิ น 10,000 บาท)]
 ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อ :

ไม่คิดค่าบริการ

 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรตรวจสอบข้ อมูลเครดิต :
ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้ :
ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
 ค่ ำธรรมเนียมกำรชำระเงินด้ วยกำรหักบัญชีเงินฝำกออมทรั พย์ ttb : ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
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 ชำระโดยองค์ กร/ หน่ วยงำนต้ นสังกัดของผู้ก้ ทู ำกำรหักเงินเดือน
แล้ วนำส่ งให้ กับ ttb เพื่อชำระหนี:้
(5.) ข้ อแนะนำ/คำเตือน
ข้ อควรระวัง

ลำดับกำรตัดชำระหนี ้

ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร

 กรณีท่ำนไม่ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดและภำระหน้ ำที่ได้
 ในการติดตามทวงถามหนี ้ : ธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่น เรียกเก็บหนี ้แทนธนาคาร
โดยจะประกาศชื่อผู้ดาเนินการแทนธนาคาร ไว้ ที่สานักงานใหญ่หรือสาขา ttb
 สิทธิในกำรหักกลบลบหนี ้ : ธนำคำรมีสทิ ธิในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของท่ ำน
เพื่อชำระหนีค้ งค้ ำงที่ท่ำนมีอยู่กับธนำคำร
 ธนำคำรอำจใช้ สทิ ธิระงับ/ยกเลิกกำรใช้ วงเงิน หำกท่ ำนไม่ ชำระยอดหนีค้ งค้ ำงเมื่อถึง
กำหนดชำระ และอำจดำเนินกำรทำงกฎหมำยต่ อไป
 เมื่อได้ รับชาระเงินค่างวด ธนาคารจะนาเงินที่ได้ รับ ไปตัดชาระหนี ้ตามยอดหนี ้แต่ละงวด โดยตัดชาระ
ค่าธรรมเนียม/เบี ้ยปรับ ดอกเบี ้ย และเงินต้ น ตามลาดับ กรณีลกู ค้ ามีคา่ งวดค้ างชาระ ธนาคารจะ
ชาระค่างวดที่ลกู หนี ้ค้ างชาระนานที่สดุ ก่อน แล้ วจึงค่อยตัดชาระค่างวดที่ค้างชาระนานรองลงมา
ตามลาดับ
ลำดับกำรตัดชำระหนี ้
งวดที่ 1

ค่าธรรมเนียม

 ดอกเบี ้ย

 เงินต้ น

งวดที่ 2

ค่าธรรมเนียม

 ดอกเบี ้ย

 เงินต้ น

งวดที่ 3

ค่าธรรมเนียม

 ดอกเบี ้ย

 เงินต้ น

กำรแจ้ งให้ ชำระหนีห้ รื อค่ ำธรรมเนียม
ต่ ำง ๆ

ท่ ำนจะได้ รับแจ้ งยอดผ่ อนชำระต่ อเดือน ตำมหนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำอนุมัตสิ นิ เชื่อ ที่
ธนำคำรจะจัดส่ งให้ ท่ำนตำมที่อยู่ท่ไี ด้ แจ้ งไว้ กบั ธนำคำร

กำรแจ้ งได้ รับชำระเงินจำกลูกค้ ำ

ท่ ำนจะได้ รับใบเสร็จรั บเงิน ที่ธนำคำรได้ ส่งให้ ท่ำนทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยู่ท่ที ่ ำนได้ แจ้ งไว้ กับ
ธนำคำร ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ ำงๆ เช่น จานวนเงินรับชาระ, เงินต้ น, ดอกเบี ้ย, ค่าติดตามทวงถาม
หนี ้/ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ ามี) และ เงินต้ นคงเหลือ เป็ นต้ น เมื่อท่านได้ ชาระค่างวดสินเชื่อให้ แก่ธนาคาร
แล้ ว

กำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้ บริกำร หรื อกำรแจ้ งเตือนที่สำคัญ
ต่ ำงๆ

ธนำคำรแจ้ งข้ อมูลให้ ลูกค้ ำทรำบ
 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หรื อกำรให้ บริกำรที่มีผลกระทบต่ อกำรใช้ บริกำร
ของลูกค้ ำ ธนำคำรจะมีกำรสื่อสำรหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลง
ให้ ลูกค้ ำทรำบล่ วงหน้ ำในระยะเวลำที่เพียงพอ เช่ น 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
 กรณีชาระด้ วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb ผู้ก้ ยู ินยอมให้ ธนาคารหักเงินฝากเพื่อรับเงินเดือน
(Payroll) จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb ที่ผ้ กู ้ รู ะบุบนใบสมัคร ณ วันที่สมัครขอสินเชื่อ หรือ บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ ttb อื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนภายหลัง เพือ่ ชาระหนี ้หรือ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการใช้ บริการสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ก้ ู
และธนาคารไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งการหักบัญชีแก่ผ้ กู ้ แู ต่อย่างใด ผู้ก้ สู ามารถตรวจสอบได้ จาก
ใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้
 กรณีท่ ที ่ ำนขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม (Renew) และได้ รับอนุมัตสิ นิ เชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ที
ทีบี แบบไม่ มีหลักทรั พย์ คำ้ ประกัน(ttb benefitplus loan) ในขณะที่ยังมีภำระหนี ้ สินเชื่อ
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สวัสดิกำรเดิมอยู่ ธนำคำรจะดำเนินกำรหักชำระหนีส้ นิ เชื่อสวัสดิกำรเดิม ที่ท่ำนยังมีภำระ
หนีอ้ ยู่กับธนำคำรให้ เสร็จสิน้ ทัง้ จำนวนก่ อน หลังจำกนัน้ จึงโอนเงินกู้ส่วนต่ ำงที่เหลือทัง้ หมด
ให้ กับท่ ำนต่ อไป ทัง้ นี ้ คุณสมบัตขิ องผู้ก้ แู ละกำรพิจำรณำสินเชื่อ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่
ธนำคำรกำหนด
 กรณีธนำคำรมีกำรปรั บเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ให้ สูงขึน้ หรื อลดลง ท่ ำนยังคงต้ องผ่ อนชำระหนี ้
ให้ เสร็จสิน้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ เดิม
 ท่ ำนสำมำรถชำระหนีค้ ืนธนำคำรก่ อนครบกำหนดสัญญำ โดยไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ
เนื่องจำกธนำคำรไม่ คดิ ค่ ำปรั บกำรชำระเงินก่ อนครบกำหนด
ลูกค้ ำแจ้ งข้ อมูลให้ ธนำคำรทรำบ
 กรณีท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่ วนตัวของท่ ำน เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน
ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ ท่ ำนจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบทันทีท่มี ีกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ การสื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว โดยกำรแจ้ งผ่ ำนสำขำ ttb
รวมทัง้ ช่ องทำงอื่นๆ ของธนำคำรที่อำจเพิ่มขึน้ ในอนำคต
 กรณีท่ที ่ ำนโอนย้ ำยไปหน่ วยงำนอื่นภำยในกลุ่มบริษัท ท่ ำนต้ องแจ้ งหน่ วยงำนต้ นสังกัด
เดิม เพื่อแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบทันทีเป็ นลำยลักษณ์ อักษร ว่ ำท่ ำนได้ โอนย้ ำยไปอยู่
หน่ วยงำนต้ นสังกัดใหม่ ท่ใี ด
 กรณีท่ที ่ ำนจะเกษียณอำยุ หน่ วยงำนต้ นสังกัดของท่ ำน จะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบ
ล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือนก่ อนวันเกษียณ
 เมื่อหน่ วยงำนต้ นสังกัดของท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่ น เปลี่ยนแปลง ชื่อหน่ วยงำน,
เปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้มีอำนำจลงนำม เป็ นต้ น หน่ วยงำนต้ นสังกัดจะต้ องแจ้ งเป็ นลำย
ลักษณ์ อักษรให้ ธนำคำรทรำบ พร้ อมทัง้ จัดส่ งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ำมี) ให้ แก่
ธนำคำรภำยใน 30 วัน นับตัง้ แต่ วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
 กรณีท่ที ่ ำนลำออก หรื อ เกษียณอำยุก่อนกำหนด หรื อ พ้ นสภำพกำรเป็ นพนักงำนบริษัท
หน่ วยงำนต้ นสังกัดของท่ ำนจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบล่ วงหน้ ำ 1 เดือน
 กรณีท่ที ่ ำนยังชำระหนีค้ ืนธนำคำรไม่ เสร็จสิน้ หำกหน่ วยงำนต้ นสังกัดของท่ ำนมีควำม
ประสงค์ จะยกเลิกกำรจ่ ำยเงินเดือนให้ แก่ ท่ำน ผ่ ำนธนำคำร หรื อ ยกเลิกกำรหักเงินเดือน
ของท่ ำนเพื่อชำระหนีใ้ ห้ แก่ ธนำคำร ตำมบันทึกข้ อตกลง หน่ วยงำนต้ นสังกัดจะต้ องแจ้ ง
ให้ ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 60 วัน และธนำคำรจะทำกำร
ปรั บอัตรำดอกเบีย้ เป็ นอัตรำดอกเบีย้ กรณีผ้ ูก้ พ
ู ้ นสภำพ
 ผู้บงั คับบัญชาและหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การเงินต้ นสังกัด หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
การเงินต้ นสังกัด จะต้ องให้ ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการพิจารณาคัดเลือกและรับรอง
ว่าท่านเป็ น พนักงาน, ของบริษัท ที่มรี ายได้ เพียงพอสาหรับผ่อนชาระหนี ้ได้ ตามเกณฑ์ของธนาคาร
มาแสดงประกอบการ ยื่นเรื่องขอกู้
(6.) ช่ องทำงในกำรติดต่ อ
ช่ องทำงในกำรติดต่ อผู้ให้ บริกำร

ช่ องทำงในกำรแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน

หำกมีข้อสงสัยหรื อต้ องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่ ำนสำมำรถเข้ ำไปดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
www.ttbbank.com หรื อติดต่ อสอบถำมได้ ท่ ี ttbcontact center โทร.1428 หรื อ ที่สำขำ ttb
กรณีมีข้อร้ องเรี ยนใดๆ สำมำรถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนได้ ท่ ี ttb contact center 1428 หรื อสำขำ ttb
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ข้ อควรระวัง !
 สินเชื่อสวัสดิกำร ดอกเบีย้ คิดตัง้ แต่ วันที่ได้ รับเงินกู้ โดยหำกท่ ำนผิดนัดชำระ อำจมีดอกเบีย้ เพิ่ม
 ท่ ำนควรทำควำมเข้ ำใจโดยศึกษำข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขก่ อนตัดสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
หรื อ ttb contact center 1428 หรื อ ศึกษำเพิ่มเติมที่ www.ttbbank.com

คิด 360 องศำ ก่ อนตัดสินใจกู้ !
 กำรกู้ครัง้ นีม้ ีควำมจำเป็ น และมีวัตถุประสงค์ ท่ชี ัดเจน
 หลังจำกกำรกู้ครัง้ นีจ้ ะไม่ กระทบต่ อสถำนะทำงกำรเงินทัง้ ในปั จจุบัน และอนำคต
 ท่ ำนได้ ประมำณรำยรั บรำยจ่ ำยหลังชำระยอดผ่ อนต่ อเดือนแล้ วว่ ำ มีเงินคงเหลือเพียงพอต่ อกำรดำรงชีวติ โดยไม่ ลำบำก และมี
ควำมสำมำรถในกำรชำระยอดผ่ อนต่ อเดือนได้ จนครบสัญญำ
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