
ขอ้มูลสําคญัของผลติภณัฑ์ (Fact Sheet) 
สินเช่ือรถแลกเงนิ แบบอัตราดอกเบีย้ลดตน้ลดดอก
(กรุณาอานตารางขอมูลสําคัญของผลิตภัณฑ ฉบับน้ีและควรศึกษารายละเอียด

และเง่ือนไขโดยละเอียดกอนท่ีทานจะตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการผลิตภัณฑ)

 

สินเช่ือรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอก  เปนผลิตภัณฑสินเช่ือเงินกู ซ่ึงคิดอัตราดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอกสําหรับเจาของกรรมสิทธ์ิรถยนต ท่ีตองการเงินสด
เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอง ซ่ึงใชคูมือจดทะเบียนรถยนต เปนหลักประกันในการขอสินเช่ือ  ธนาคารจะสงมอบคูมือจดทะเบียนรถยนตคืน เม่ือลูกคาชําระคางวดสินเช่ือ
ครบตามสัญญา

ช่ือผูข้ายผลติภัณฑ ์   :   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

ช่ือผูอ้อกผลิตภณัฑ์   :   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

             สายงานผลิตภัณฑธุรกิจสินเช่ือรถยนต 

ช่ือผลิตภณัฑ์           :   สินเช่ือรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอก
ขอมูล ณ กรกฎาคม 2565

 

1. ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร

2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะสําคญัอะไรบา้ง

เงนิตน้คงเหลือ x  อัตราดอกเบีย้ปกตติามสัญญา%  x  จาํนวนวัน

a.  การคาํนวณดอกเบีย้ตามสัญญา    เม่ือไดรับชําระหน้ีตามเง่ือนไขของสัญญา คํานวณจากเงินตนคงคางและจํานวนวันในแตละงวด

โดยมีสูตรการคํานวณดอกเบ้ียดังน้ี :

365

เงนิตน้ของค่างวดท่ีคงคา้งชําระ x (อัตราดอกเบีย้ผดินดัชําระหน้ี-อัตราดอกเบีย้ปกตติามสัญญา) x จาํนวนวันท่ีผดินัดชําระ

การคํานวณอัตราดอกเบ้ียปกติ   =

            
       =

365

365

365

b.  กรณผิีดนดัชําระ     ดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีธนาคารจะคิดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระในอัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญาบวก 3% ตอป ต้ังแตวันท่ีเร่ิมผิดนัดชําระโดย

คํานวณจากเงินตนของคางวดท่ีคางชําระ

โดยมีสูตรการคํานวณดอกเบ้ียดังน้ี :

ดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ี  =  

ตวัอยา่งการคํานวณดอกเบีย้ปกติ
     วงเงินกูยืมของลูกคาจํานวนเงิน 500,000 บาท สัญญาระบุเง่ือนไขการผอนชําระเดือนละ 11,123 บาท ( ประกอบดวยเงินตน 6,027.11 บาท และ ดอกเบ้ีย 

5,095.89 บาท ) ทุกวันท่ี 01  ของเดือน อัตราดอกเบ้ีย 12% ตอป อัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุด 23% ตอป ณ วันท่ี 01 มี.ค. 2565 มีเงินตนคงคาง 500,000 บาท 

โดยในวันท่ี 01 เม.ย. 2565 ลูกคาไมนําเงินมาชําระ แตนําเงินมาชําระในวันท่ี 16 เม.ย. 2565
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• วงเงินกูและอัตราสวนวงเงินกูยืม สูงสุด   100%    ของราคาประเมนิรถยนต์

• อัตราดอกเบ้ียต่ําสุดถึงสูงสุด    12% ถงึ 23%

• อัตราดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับกรณีผิดนัดชําระหน้ี  จะคิดอัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา บวก 3% ตอป สูงสุดไมเกิน 23% ตอป 

   ต้ังแตวันท่ีเร่ิมผิดนัดชําระโดยคํานวณจากเงินตนของคางวดท่ีคางชําระ

• ระยะเวลาในการผอนชําระสูงสุด   72   งวด

• สูตรการคํานวณ และตัวอยางการคํานวณอัตราดอกเบ้ีย

เงนิตน้คงเหลือ x  อัตราดอกเบีย้ปกตติามสัญญา%  x  จาํนวนวัน (01 ม.ีค.-01 เม.ย.) 

500,000 x 12% x 31    =    5,095.89   บาท

ตัวอยางการขอสินเช่ือรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอก

     -  วงเงินกู  : ………………………………………....……..  บาท
     -  ระยะเวลาการผอน : ………………………………...  เดือน
     -  อัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอก : …………………….  % ตอป
     -  คางวด : …………………………………….…….....…..  บาท
  หมายเหตุ: ขอมูลดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของธนาคาร

500,000
60
12

11,123

•  ดอกเบ้ียคิดจากเงินตนคงเหลือ
• ชําระคางวดจํานวนเทา ๆกันทุกเดือน
• คางวดชวงแรก เม่ือตัดดอกเบ้ียแลวจึงเหลือตัดเงินตนไดนอย 

หลกัการผ่อนชําระแบบลดตน้ลดดอก

ตารางแสดงรายละเอียด 4 สิทธขิัน้พ้ืนฐานของผูบ้รโิภค  ขอ้แนะนําในการซ้ือประกันภัยผา่นธนาคาร 12 ขอ้ คปภ. 
สแกนท่ีน่ี สแกนท่ีน่ี

คางวด

ดอกเบ้ียท่ีตองจายท้ังหมด



อางอิงตามประกาศอัตราดอกเบ้ียคาธรรมเนียมและคาบริการท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับ ธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงินแบบอัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอก 

(ตัวอยาง) กรณีท่ีลูกคามีการชําระยอดคาใชจายของสินเช่ือรถแลกเงินแบบอัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอกเขามาธนาคารจะนําเงินท่ีไดรับชําระไปตัดชําระหน้ีตามลําดับดังน้ี
- คาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) เชน คาธรรมเนียมการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน
- ดอกเบ้ีย
- เงินตน

3. ประเภทของการผ่อนชําระ

5. ลาํดบัการตัดชําระหน้ี  

-     ผอ่นชําระเปน็งวดทกุเดอืน

4. ผลติภัณฑน้ี์มคีา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารอะไรบา้ง

ตวัอยา่งการคํานวณอัตราดอกเบีย้ผดินัดชําระ

 วงเงินกูยืมของลูกคาจํานวนเงิน 500,000 บาท สัญญาระบุเง่ือนไขการผอนชําระเดือนละ 11,123 บาท ( ประกอบดวยเงินตน 6,027.11 บาท และ ดอกเบ้ีย

5,095.89 บาท ) ทุกวันท่ี 01  ของเดือน อัตราดอกเบ้ียปกติ 12% ตอป อัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุด 23% ตอป ณ วันท่ี 01 มี.ค. 2565 มีเงินตนคงคาง 500,000 บาท

โดยในวันท่ี 01 เม.ย. 2565 ลูกคาไมนําเงินมาชําระ แตนําเงินมาชําระในวันท่ี 16 เม.ย. 2565 
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การคํานวณอัตราดอกเบ้ียปกติ   =

            
       =

365

365

เงนิตน้คงเหลือ x  อัตราดอกเบีย้ปกตติามสัญญา%  x  จาํนวนวัน (01 ม.ีค.-01 เม.ย.) 

500,000 x 12% x 31    =    5,095.89   บาท

การคํานวณอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระ   =

            
       =

365

365

เงนิตน้ของคา่งวดทีค่งคา้งชําระ x  (อัตราดอกเบีย้ผดินดัชําระหนี ้- อัตราดอกเบีย้ปกติตามสัญญา) x  จาํนวนวันทีผ่ดินดัชําระ (02-เม.ย.-16 เม.ย.)

6,027.11 x  3% (15%-12%) x 15  =  7.43   บาท

ชําระปกติ วันครบกําหนดชําระ ลูกคาชําระ

01 มี.ค. 65 01 เม.ย. 65 16 เม.ย. 65

ดังน้ัน ยอดท่ีตองชําระวันท่ี 16 (งวดวันท่ี  1 เมษายน) ลูกคาตองชําระเงินตนคางวด + ดอกเบ้ียปกติ + ดอกเบ้ียผิดนัดชําระ = 6,027.11+5,095.89 + 7.43 = 11,130.43 บาท

หมายเหตุ    : อัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ี = อัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา บวก สวนเพ่ิม 3% ตอป  = 12% + 3%  = 15% ตอป

               : การคํานวณตามขางตนเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียและอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระเปนไปตามสัญญาและตามประกาศธนาคาร

คา่ธรรมเนียม ดอกเบีย้ เงนิตน้

4000 6000

300

300

4000 6000

300 4000 6000

งวดที ่1

งวดที ่2

งวดที ่3

แนวทางการตดัชําระหนี้

ตัวอยาง ถาลูกหน้ีคางชําระ 3 งวด มียอดคางชําระท้ังหมด 30,900 บาท แลวไดนําเงินมาชําระ 10,000 บาท

•  ตัดคาธรรมเนียมงวดท่ี 1 จํานวน 300 บาท ดอกเบ้ียงวดท่ี 1 จํานวน 4000 บาท และเงินตนงวดท่ี 1 จํานวน 5,700 บาท

•  เหลือยอดคางชําระรวม 20,900 บาท ซ่ึงมีเงินตนคางชําระ 12,300 บาท (เงินท่ีนํามาชําระไดมีการตัดเงินตนไปดวยบางสวน)

หน่วย : บาท

 -  สงมอบใบคูมือจดทะเบียนรถยนตใหธนาคารเปนหลักประกันและเอกสารการโอนทะเบียนตามแบบขนสงและหนังสือมอบอํานาจเพ่ือใชในการจดทะเบียน

 โอนทะเบียนกรรมสิทธ์ิรถยนตใหกับธนาคาร

- กรณีท่ีรถยนตท่ีนํามาเปนหลักประกันเปนทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจของผูกูตามกฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ ผูกูตกลงใหมีการจดทะเบียน

 หลักประกันทางธุรกิจ เพ่ือเปนประกันการชําระหน้ี

- ชําระคางวดรายเดือนตามกําหนดชําระคืน ซ่ึงระบุในหนังสือแจงการโอนเงินกูเขาบัญชี และดําเนินการจัดสงใหเม่ือไดรับการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือแลว

6. ผลติภัณฑน้ี์มขีอ้กําหนดและอาจทาํใหท่้านมภีาระหนา้ท่ีอะไรบ้าง



- ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบ้ียผิดนัด เบ้ียปรับ และ/หรือ คาธรรมเนียมใดๆ เพ่ือชําระหน้ีลาชาในอัตราท่ีธนาคารกําหนด อางอิงตามประกาศอัตราคาธรรมเนียม

     และคาบริการสําหรับสินเช่ือรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอกฉบับลาสุดตามแนบ 

- ในกรณีท่ีดอกเบ้ียคางชําระเพ่ิมข้ึน จนอาจเปนเหตุใหจํานวนเงินในแตละงวดไมเพียงพอท่ีจะชําระดอกเบ้ีย และ/หรือ เงินตน ธนาคารมีสิทธิเพ่ิมจํานวนเงินท่ีผูกูตอง

   ผอนชําระตามสัญญาน้ีในแตละงวดใหม โดยธนาคารจะแจงใหผูกูทราบเปนลายลักษณอักษร

- ธนาคารมีสิทธิในการติดตามหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนติดตามหน้ีจากทาน

- ผูกูสามารถสงมอบรถยนตหลักประกันใหแกธนาคารเพ่ือนํามาขายทอดตลาดตามวิธีท่ีธนาคารกําหนด โดยผูกูจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ

7. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านไม่สามารถปฏบิติัตามข้อกาํหนดและภาระหนา้ทีไ่ด้

ธนาคารไมคิดคาปรับปดบัญชีกอนกําหนด
8. อะไรจะเกิดขึ้น หากท่านชําระเงนิกูค้รบกอ่นกําหนด
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-  กรณีผิดนัดชําระคางวด ลูกคาจะตองชําระอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระในอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาบวกดวยอัตราดอกเบ้ียเพ่ิม 3% ตอป

   นับต้ังแตวันเร่ิมผิดนัดชําระโดยคํานวณจากเงินตนของคางวดท่ีคางชําระ และอาจมีคาติดตามทวงถามหน้ี   

-  ธนาคารจําเปนตองดําเนินการทางกฎหมายหากทานผิดนัดชําระ

ข้อมูลในเอกสารฉบบันี ้มผีลบงัคบัใช้ถงึ : ไมมีกําหนดระยะเวลา หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง

ขอ้ควรระวัง  :  เพ่ือประโยชนสู์งสุดของทา่นโปรดชําระเงนิให้ตรงกบัวันทีค่รบกําหนดชําระ

11. ผลติภัณฑน้ี์มคีวามเส่ียงท่ีสําคญัอะไรบา้ง
 ในสถานการณท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกูในตลาดลดต่ําลงกวาอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาของทาน ทานยังคงมีภาระตองจายในอัตราเดิมคงท่ี ตลอดอายุสัญญา

ทานควรแจงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงใหธนาคารทราบทันทีทาง ttb contact center 1428 เพ่ือใหการส่ือสารขอมูลกับทานเปนไปอยางรวดเร็ว

12. การเปลีย่นแปลงขอ้มูลในการตดิตอ่ของทา่น 

หากทานตองการศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑหรือมีขอสงสัยเพ่ิมเติม ทานสามารถเขาไปศึกษาขอมูลไดท่ี ttbbank.com หรือสอบถาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา หรือ ttb contact center 1428

ช่องทางรอ้งเรยีน :   ลูกคาสามารถติดตอไดท่ี ทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา หรือ ttb contact center 1428

 

16. ทา่นสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัผลิตภัณฑน์ีห้รอืติดตอ่ธนาคารไดอ้ยา่งไร 

สินเช่ือรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ
17. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภณัฑ์สินเช่ือ

- กรณีชําระผานสาขาทีเอ็มบีธนชาต ลูกคาจะตองไดรับเอกสารใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง

- กรณีชําระผานชองทางอ่ืน ลูกคาจะไดรับหลักฐานการชําระเงินและใหเก็บไวทุกคร้ัง หลังจากน้ันธนาคารจะจัดสงใบเสร็จรับเงินใหทางไปรษณีย 

14. การแจง้การไดร้บัชําระเงนิดงันี้

- กรณีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ หรือการใหบริการท่ีมีผลกระทบตอการใชบริการของลูกคา ธนาคารจะมีประกาศแจงขอมูลอันเปนสาระสําคัญของการ  

      เปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนผานชองทางสาขา หรือ Website ของธนาคาร หรือชองทางอ่ืนตามความเหมาะสมใหลูกคาทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

- กรณีการเปล่ียนแปลงท่ีเปนประโยชนตอลูกคา ธนาคารจะแจงขอมูลผานชองทางสาขา หรือ Website ของธนาคารโดยใหมีผลทันที

15. การแจง้กรณีมกีารเปล่ียนแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิาร หรอืการแจง้เตอืนท่ีสําคญัตา่งๆ

13. การแจง้หน้ีหรอืค่าธรรมเนยีมตา่งๆ
 ธนาคารจะส่งหนังสือแจง้ใหท้ราบหรอืเจา้หน้าท่ีทีธ่นาคารมอบหมาย ตดิตอ่เพ่ือแจง้ค่าใช้จา่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บ

เพ่ือคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูขับข่ี / ผูโดยสารท่ีอยูในหรือนอกรถท่ีประสบภัยจากรถ

 ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมัครใจ
เพ่ือคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ความเสียหาย / สูญหายของตัวรถการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยคารักษาพยาบาลของผูขับข่ี
และผูโดยสารในรถ

ประกันชีวิตเพ่ือคุมครองวงเงินสินเช่ือรถยนตหากผูกูเสียชีวิต บริษัทประกันจะเปนผูรับผิดชอบชําระหน้ีตามวงเงินประกันแทนผูกู

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในกรมธรรม

เจาของรถตอง
ทําตามกฎหมาย

ควรจะทําเพ่ือประโยชน
เวลาเกิดความสูญเสีย

9. ทา่นตอ้งทาํประกนัภยัวินาศภัยอะไรบา้ง
 ประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.)

10. ประกันภัยทีไ่มจ่าํเปน็ตอ้งทาํเพ่ือขอสินเช่ือ แตอ่าจมปีระโยชนกั์บท่าน
 ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงนิสินเช่ือ


