
Fact Sheet : สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศัย (Home Loan) และสินเชื่อบา้นแลกเงนิ (Cash Your Home)

ปิดบญัชี / Refinance3

วงเงนิกูย้มื และอัตราส่วนวงเงนิกู้ยมืสูงสุด

สูงสุดตอ่หลกัประกนัรอ้ยละ 95  
ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของธนาคาร

สูงสุด 35 ป ี
อายุผูกู้ร้วมระยะเวลากู้ไม่เกนิ 65 ปี

ผอ่นชําระทุกเดอืน ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวนัเป็น
แบบลดตน้ ลดดอกเบีย้ตามยอดภาระหนี้คงเหลือของลกูคา้

ระยะเวลาการกู้ยมื ประเภทของการผ่อนชําระ อัตราดอกเบีย้และการคาํนวณ

คา่ใช้จา่ยที่ต้องจา่ย นอกจากคา่งวด2

คา่สํารวจและ
ประเมินหลกัประกัน

คา่เบีย้ประกันอคัคภียั

คา่อากรแสตมป์ รอ้ยละ 0.05 ของวงเงนิกู ้(สูงสุดไม่เกนิ 10,000 บาท)

คา่จดจํานอง รอ้ยละ 1 ของวงเงนิจํานอง (ธนาคารรบัภาระค่าจดทะเบยีนจํานอง)

คา่งวด
ตามที่ระบุในสัญญา

กรณขีอสินเชื่อเพิ่มเติมจะมีคา่งวดเพิ่มเติม เช่น สินเชื่อบุคคล
เพื่อประกันชีวติคุม้ครองวงเงนิสินเชื่อบ้าน (MRTA) เป็นต้น

ฟร ี(ปกต ิ2,675 บาท / แปลง)

ฟร ี(ปกตคิา่เบีย้ประกันภยัจะเปน็ตามเงือ่นไขประกันภัย ขึ้นอยูก่ับ
ปัจจัย เช่น ทุนประกัน มูลค่าทรพัยส์ินระยะเวลา เป็นต้น)

กรมธรรม์
ครบกําหนดปีที ่1

กรมธรรม์
ครบกําหนดปีที ่2

คา่เบีย้
ประกนัอคัคภีัย

(ฟร)ี

คา่เบีย้
ประกนัอคัคภีัย

(ฟร)ี

เริม่สัญญา

1 มี.ค. 61 1 ธ.ค. 63

วนั (Re-Finance) รวมระยะเวลากู้
2 ปี 9 เดือน (ไม่ถึง 3 ปี)

วนัเริม่ตน้สัญญา

กรณีปิดบญัชี Refinance ไปสถาบนัการเงนิอืน่ กอ่น 3 ปีมีเบีย้ปรบั 3 % ของยอดเงนิต้นคงเหลือ ณ วนัปดิบญัชี
ตัวอยา่ง วงเงนิสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดเงนิตน้คงเหลือ 800,000 บาท 

1.

กรณปีิดบญัชีก่อน 5 ปีแรก สําหรบับัญชีที่ธนาคารรบัภาระค่าจดทะเบยีนจํานอง ลกูค้าตอ้งชําระคืนค่าธรรมเนียมจดจํานองใหแ้กธ่นาคารทั้งจํานวน2.

หลกัการผอ่นชําระแบบลดต้นลดดอก4

เงนิตน้คงเหลอื

คา่งวด

ดอกเบีย้

• ดอกเบี้ยคาํนวณจากยอดเงนิตน้คงเหลือ
• ชําระคา่งวดจํานวนเท่าๆ กันทุกเดือน
• การชําระค่างวดช่วงแรก ๆ ดอกเบีย้จะสูง
 จึงทําให้ตดัชําระเงนิต้นไดน้้อย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan) :
สินเชื่อที่ธนาคารให้กูย้ืม เพื่อนําไปซื้อ ซ่อมแซม หรอืรบัโอนสินเชื่อที่อยูอ่าศัยจากสถาบันการเงนิอืน่ ซึ่งมีวตัถุประสงค์
เพื่ออยูอ่าศัยโดยลูกค้าตอ้งจํานองที่อยูอ่าศัยดงักลา่วเปน็หลกัประกนัการให้สินเชื่อ อตัราดอกเบีย้มีทั้งแบบคงที่ และลอยตวั

สินเชื่อบา้นแลกเงนิ (Cash Your Home) : 
สินเชื่อที่ธนาคารให้กูย้ืม เพื่อนําไปใช้ในการอุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล โดยมีหลกัทรพัยค์ือที่อยูอ่าศัยจํานอง
เปน็หลักประกันการให้สินเชื่อ อตัราดอกเบีย้มีทั้งแบบคงที่ และลอยตวั

Home Loan
สินเชื่อบ้าน

สูตรการคํานวณ และตวัอยา่งการคํานวณอัตราดอกเบีย้5

ดอกเบีย้ปกติ :  คดิจากเงนิตน้คงเหลอืและจํานวนวนัในงวดนั้น ดอกเบีย้ผดินดั :   ดอกเบีย้ปกตสิูงสุดตามที่ระบุในสัญญาเงนิกู+้3% คิดจาก
 ค่างวดค้างชําระส่วนที่เปน็เงนิตน้ตัง้แต่วนัที่ผดินัดชําระ

ตวัอย่าง ลกูคา้มีสินเชื่อเงนิกู้ เงนิตน้คงเหลือ 500,000 บาท (ณ 2 มิ.ย.) สัญญาระบุต้องผอ่นชําระทุกวนัที่ 2 ของเดอืน อตัราดอกเบี้ย 3.50%
ต่อปี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในสัญญาเงนิกู้ 6% ต่อปี ค่างวดเดือนละ 5,000 บาท ลูกค้าชําระปกติงวด 2 มิ.ย. แต่ในงวด 2 ก.ค. ลูกค้าไม่มาชําระ
โดยในงวดที่คา้งชําระมียอดเงนิตน้ 3,500 บาท และมาชําระในวนัที่ 20 ก.ค.   

รวมดอกเบีย้ที่ตอ้งชําระหากผดินัด =          1,438.36 +         872.50 = 2,310.86 บาทA B

ขอ้ควรระวัง :
• เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผอ่นชําระค่างวดให้ตรงวนัที่กาํหนด หากชําระก่อนกําหนด อาจทําให้เกดิดอกเบีย้จากวนัที่ชําระก่อนกําหนดจนถงึวนัที่ครบกาํหนด
 ชําระได ้ทั้งนี้ กาํหนดวนัผอ่นชําระค่างวดจะระบุไวใ้นสัญญากู้เงนิ
• หากชําระล่าช้า จะมีดอกเบีย้ผดินัด และอาจมีค่าติดตามทวงถามหนี้
• อตัราดอกเบีย้สูงสุดกรณผีดินัดชําระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

ดอกเบีย้ทีต่อ้งชําระ 2 ก.ค. - 19 ก.ค.  
ดอกเบีย้ปกต ิ = (เงนิตน้คงเหลือ-ค่างวดค้างชําระที่เปน็เงนิตน้)xอตัราดอกเบีย้xจํานวนวนัผิดนัด (2 ก.ค. - 19 ก.ค.)/365 วนั
 = (500,000 - 3,500) x 3.50% x 18/365 = 856.97 บาท
ดอกเบีย้ผดินัดชําระ = ค่างวดคา้งชําระที่เปน็เงนิตน้ x อตัราดอกเบีย้ปกตสิูงสุดตามที่ระบุในสัญญาเงนิกู+้ 3% x จํานวนวนัผิดนัด (2 ก.ค. - 19 ก.ค.) / 365 วนั
 =  3,500 x 9% (6 % + 3 %) x 18/365 =15.53 บาท
 =  856.97 + 15.53 = 872.50 บาท 

ดอกเบีย้ปกต ิ = เงนิตน้คงเหลอื x อตัราดอกเบีย้ x จํานวนวนั (2 มิ.ย. - 1 ก.ค.) /365 วนั
 = (500,000 x 3.50% x 30)/365 = 1,438.36 บาท 

A

B

B

เบีย้ปรบั = ยอดเงนิตน้คงเหลอื ณ วนัปิดบัญชี x เบีย้ปรบั

จ่ายเบี้ยปรบั  800,000 x 3% = 24,000

1 มี.ค. 61 1 ธ.ค. 63

วนั (Re-Finance) รวมระยะเวลากู้
2 ปี 9 เดือน (ไม่ถึง 5 ปี)

วนัเริม่ตน้สัญญา

จ่ายเบี้ยปรบั  800,000 x 3% = 24,000
จ่ายคนืคา่ธรรมเนียมจดจํานอง = 10,000

รวมเปน็
34,000 บาท}

2 มิ.ย.

ลูกค้ามาชําระ

2 ก.ค.

ลูกค้าค้างชําระ ลูกค้ามาชําระ

20 ก.ค.ชําระปกติA ผัดนัดชําระหนี้B

1
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ประกนัอัคคภีัย 
ประกนัอคัคภียัคุม้ครองสิ่งปลกูสรา้งที่เปน็หลกัประกนั

เพื่อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภยั หรอืภัยธรรมชาติ ที่จะเกดิขึ้น

ประกนัชีวิตคุม้ครองวงเงนิสินเชื่อบา้น (MRTA)
ประกนัชีวติเพื่อคุม้ครองวงเงนิสินเชื่อบ้าน หากผูกู้เ้สียชีวิตหรอืทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง

บรษิัทประกันจะเป็นผู้รบัผดิชอบชําระหนี้แทนผู้กูต้ามเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์

Q :  ประโยชนข์องการทาํประกนัอัคคภีัย
A :  ใหค้วามคุ้มครองความเสียหายต่อทรพัยส์ินที่เกดิขึ้น อนัเนื่องมาจากไฟไหม้และภัยอืน่ ๆ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์
  โดยเงนิคา่สินไหมทดแทนที่ได้รบัจากการประกันภัย ธนาคารจะใหน้ํามาจ่ายค่าซ่อมแซมทรพัยส์ินที่ได้เอาประกันภัยไว้
  ใหน้ํามาหกัชําระหนี้ที่ค้างชําระของผู้กู ้และธนาคารจะคืนเงนิที่เหลือใหแ้กผู่้กู ้(ถ้ามี)

Q : ลูกคา้ไดร้บัความคุ้มครองประกนัอัคคีภยัดว้ยทุนประกนัและระยะเวลาคุม้ครองเทา่ไหร่
A : ทุนประกันภยัเท่ากบัราคาประเมินสิ่งปลูกสรา้ง (ไม่รวมที่ดนิและฐานราก) และระยะเวลาคุ้มครองเท่ากบัระยะเวลาเงนิกู้

Q : ข้อดขีองการทําประกนัอัคคีภยักบับรษิัทประกนัภยัทีธ่นาคารกําหนด
A : - ช่วยลดภาระกับลกูคา้สําหรบัค่าเบี้ยประกันภัยปีตอ่อายุ
  - ธนาคารจะช่วยเปน็ผูป้ระสานงานการเรยีกคา่สินไหมทดแทนที่ไม่เปน็ธรรมให้กบัลกูค้า
  - ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณลีูกคา้ประสบภัยพิบัติ

Q : ประโยชน์ของการทาํประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อบา้น
A : กรณีผู้ขอสินเชื่อเสียชีวติภาระหนี้จะไม่ตกไปที่ทายาทผูเ้สียชีวติ บรษิัทประกนัเปน็ผูช้ําระหนี้แทนตามทุนประกัน
  และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากมีทุนประกันส่วนที่เหลือจากภาระหนี้จะมอบให้ทายาท (เบี้ยประกันนี้
  สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้ หากกรมธรรม์มีระยะเวลาตัง้แต ่10 ปขีึ้นไป)

Q : ลกูค้าควรทาํประกัน ดว้ยทนุประกันภยัและระยะเวลาคุม้ครองเทา่ไหร่
A : ทุนประกันภัยไม่เกินวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาคุ้มครองไม่เกินระยะเวลากู้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าสามารถ
  เลอืกทุนประกันและระยะเวลาคุม้ครองไดเ้อง ดงันี้
  ทนุประกันภยั : แบบที่ 1 ทุนประกนัภัยเท่ากบั 80% ของวงเงนิสินเชื่อที่ขออนุมัต ิ 
                แบบที่ 2 ทุนประกนัภัยเท่ากบั 90% ของวงเงนิสินเชื่อที่ขออนุมัติ
     แบบที่ 3 ทุนประกนัภยัเท่ากับ 100% ของวงเงนิสินเชื่อที่ขออนุมัติ
  เงือ่นไขเพิ่มเตมิ :  กรณกีูร้ว่ม ทุนประกนัรวมกนัตอ้งไม่ต�ากวา่ 80 % สูงสุดไม่เกนิ 200% ของวงเงนิสินเชื่อที่ขออนุมัต ิ 
 
  ระยะเวลาคุม้ครอง : แบบที่ 1 : ระยะเวลาคุม้ครอง 10 ป ี(ระยะเวลากู ้≥ 10 ป)ี
       แบบที่ 2 : ระยะเวลาคุม้ครอง 15 ปี (ระยะเวลากู ้≥ 15 ป)ี
           แบบที่ 3 :  ระยะเวลาคุม้ครอง 20 ป ี(ระยะเวลากู ้≥ 20 ป)ี
  เงือ่นไขเพิ่มเติม : กรณีผูกู้ม้ีอายุ 56-65 ป ีสามารถเลอืกระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปีได้

Q : ธนาคารบังคับใหลู้กคา้ทาํประกันชีวิตคุม้ครองวงเงนิสินเชื่อหรอืไม่
A : ไม่บงัคับ เปน็ทางเลอืกของลกูค้า ลกูคา้มีสิทธเิลอืกที่จะเลอืกทําประกนัชีวติคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อหรอืไม่กไ็ด้
  ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัตสิินเชื่อ

Q : ใครควรทําประกนัชีวิตคุม้ครองวงเงนิสินเชื่อ
A : ลกูหนี้ผูท้ี่มีรายไดห้ลกัของครอบครวั ทั้งนี้หากมีการกูร้ว่ม 2 คน ควรทําประกนัทั้ง 2 คน เพื่อเปน็การลดความเสี่ยง
  ไม่ตอ้งทิ้งภาระหนี้ใหก้บัอกีคน

สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศัย (Home Loan) และสินเชื่อบา้นแลกเงนิ (Cash Your Home)

ประกนัที่ตอ้งทาํเพื่อขอสินเชื่อ
6

Home Loan
สินเชื่อบ้าน

ประกนัทีไ่ม่จาํเปน็ตอ้งทาํเมือ่ขอสินเชื่อ
แตอ่าจมีประโยชนก์บัทา่นหรอืคนทีท่า่นห่วงใยในอนาคต

7

อา่นข้อแนะนําในการซื้อประกนัภัยผ่านธนาคาร
12 ข้อ คปภ. สแกนที่นี่
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สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศัย (Home Loan) และสินเชื่อบา้นแลกเงนิ (Cash Your Home)
Home Loan

สินเชื่อบ้าน

การคํานวณอัตราแลกเปลีย่น

**จํานวนวนัที่คดิดอกเบีย้ เช่น งวดที่ 1 นับตัง้แตว่นัที่ธนาคารโอนเงนิจนถึงวนัครบกาํหนดชําระ

อตัราดอกเบีย้* 9.28%

จํานวนวนั** 50 วนั

จํานวนงวด 6 งวด

บรกิารเงนิสดผอ่นชิลล ์ชิลล ์cash chill chill

ยอดโอนเงนิ 50,000 บาท

อตัราดอกเบีย้* 9.28%

จํานวนวนัที่ใช้ (วนั) 30 วนั

บรกิารเงนิสดสั่งได้ cash transfer

ยอดโอนเงนิ 5,000 บาท

เงนิตน้ =  5,000 ÷ 6 = 833.33 บาท
ดอกเบีย้ =  5,000 x 0% = 0.00 บาท

ยอดที่ตอ้งชําระ = 833.33 บาท

อตัราดอกเบีย้* 0%

จํานวนงวด 6 งวด

บรกิารแบง่จา่ย 0% pay plan

ยอดโอนเงนิ 5,000 บาท

อตัราดอกเบีย้* 9.28%

จํานวนวนัที่ใช้ (วนั) 30 วนั

บรกิารเงนิสดกดทนัท ีcash advance

ยอดโอนเงนิ 5,000 บาท

หมายเหตุ : ตารางด้านบนเป็นตัวอย่างคํานวณเท่านั้น อัตราดอกเบี้ย* ระยะเวลาที่เบิกกู้ จํานวนวนัที่กู้มีผลต่อการคิดดอกเบี้ย  • อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม รวมถึง
สิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร http://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของธนาคาร  • ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรกดเงินสด ทีทีบี บ้านแลกเงินผ่านทาง
www.ttbbank.com หรอื ttb contact center 1428 ตลอด 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรกดเงนิสดเพื่อเบิกถอนเงนิสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรกดเงนิสด
เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัท VISA ที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ทําการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร
ในแต่ละรายการเบิกถอดเงินสด ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจริง
ทั้งนี้ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั บรษิัท VISA อาจทําการแปลงค่าเงนิดังกล่าว เป็นสกุลดอลล่ารส์หรฐั
กอ่นที่จะทําการแปลงยอดเงนิดงักลา่วเป็นสกลุเงนิบาท เพื่อเรยีกเกบ็จากธนาคาร โดยผู้ถอืบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วไดจ้าก
http://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html นอกจากนี้ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยง
จากการแปลงสกลุเงนิดงักล่าวในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.5% จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงนิ

สิทธ ิวธิ ีและสถานที่ในการรอ้งเรยีน
 หากผู้ถือบัตรได้รับการทวงถามให้ชําระหนี้โดยไม่เหมาะสม สามารถแจ้ง / ร้องเรียน ด้วยตนเองได้ที่ ttb contact center 1428 หรือส่งหนังสือร้องเรียนที่
ทุกสาขาของธนาคาร หรอื ศูนย์ขอ้รอ้งเรยีนลกูค้าสัมพันธ ์เลขที่ 333 ชั้น 2 อาคารธนชาต วงศ์สวา่ง ถ.รชัดาภิเษก แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ตอ้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ กรุณาตดิตอ่ ttb contact center 1428

หมายเหตุ : 

ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการยกเวน้ การคดิคา่ธรรมเนียมผดินัดชําระลา่ช้าในอนาคต

* ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการ (รวม VAT แล้ว) ตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดชําระเงิน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการแต่ละราย ทั้งนี้

   การชําระผ่านจุดรับชําระเงิน ควรชําระก่อนวันครบกําหนดชําระอย่างน้อย 2 วันทําการ และโปรดจัดเก็บใบรับฝากชําระ เพื่อเป็นหลักฐานการชําระเงินทุกครั้ง สําหรับการชําระเงิน

   ดว้ยเช็ค จะต้องไดผ้ลการเรยีกเกบ็อย่างช้าภายในกําหนดวนัชําระเงนิ (Payment Due Date)

** กรณีที่ท่านผิดนัดชําระ ท่านอาจได้รับการติดตามทวงถามหนี้จากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือบริษัทติดตามหนี้ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4.3 และ 5.1

    ของธนาคาร เปน็คา่ใช้จ่ายตา่งประเภทกนั โดยขอ้ 4.3 เป็นคา่ใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิที่ธนาคารไดว้า่จ้างบรษิัทภายนอกในการตดิตามทวงถามหนี้จากลูกค้า แตส่ําหรบัขอ้ 5.1 เปน็ค่าใช้จ่าย

    ที่เกิดขึ้นจริงในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้าของธนาคาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่บรษิัทภายนอกดาํเนินการแทนให ้

รายการ บตัรกดเงนิสด ททีบี ีบา้นแลกเงนิ

1. ดอกเบีย้ คา่บรกิารต่างๆ และเบีย้ปรบั

1.1 ดอกเบีย้ คาบรกิารตา่งๆ และเบีย้ปรบั
 (อตัราต�าสุดถงึอตัราสูงสุด) (อา้งองิดอกเบีย้ MRR)
1.2  ค่าธรรมเนียมดําเนินการสินเชื่อ
1.3 ค่าธรรมเนียมชําระลา่ช้า (ต่องวดที่ชําระลา่ช้า) 
1.4  ค่าธรรมเนียมกรณชีําระคืนตน้เงนิสินเชื่อกอ่นกาํหนด
 (1-12 เดอืนแรก)

2. อตัราการผ่อนชําระคนืขัน้ต�า

3. คา่ใช้จ่ายที่จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ

3.1  ค่าอากรแสตมป์
3.2  ค่าใช้จ่ายและภาษีที่จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ

4. คา่ใช้จ่ายที่จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลอืน่

4.2  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต
4.3  ค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี้ **

5. คา่ใช้จ่ายที่เปน็ต้นทุนในการดาํเนินงานของสถาบันการเงนิ

5.1 ค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี้ **
5.2 ค่าออกบตัรใหม่ กรณีหาย / ชํารุด (กรณใีช้บัตรในการเบิกถอน)
5.3 คําขอใบแจ้งยอดบญัชีฯ ของแตล่ะงวด (ชุดที่ 2 เป็นตน้ไป) 
5.4 คําขอรหสัประจําตวับตัรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
 (กรณใีช้บตัรในการเบกิถอน)

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

คา่บรกิาร 15 บาท/รายการ สําหรบัเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล
คา่บรกิาร 20 บาท/รายการ สําหรบัเขตตา่งจังหวดั

คา่บรกิาร 10 บาท/รายการทั่วประเทศ

คา่บรกิาร 10 บาท สําหรบักรุงเทพฯและปรมิณฑล
คา่บรกิาร 15 บาท สําหรบัตา่งจังหวดั

ฟรี
ไม่คดิค่าบรกิาร

อตัราดอกเบีย้ตามที่ระบุในสัญญา

ฟร ี(ปกต ิ0.05% ของวงเงนิสินเชื่อ สูงสุด
ไม่เกนิ 10,000 บาท) ตามค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ

1% ของยอดเงนิตามใบแจ้งยอดบญัชีสําหรบับรกิาร
เงนิสดกดทันที (cash advance)

และบรกิารเงนิสดสั่งได ้(cash transfer)

6. คา่ธรรมเนียมในการชําระเงนิ
     -  ชําระโดยการหกับญัชีเงนิฝากของ ทีทีบี
 -  ชําระดว้ยเงนิสดหรอืเช็คที่เคาน์เตอรข์องธนาคาร ทีทีบี3
 - ชําระผา่นตู ้ATM/CDM ของ ทีทีบี
 - ชําระผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต  (www.ttbdirect.com)
 - ชําระผา่นแอป ttb touch
 - ชําระที่จุดบรกิารรบัชําระ (เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ)4
  (ยอดชําระไม่เกิน 49,000 บาทตอ่รายการ)
 - ชําระที่จุดบรกิารรบัชําระ ( โลตสั)4
  (ยอดชําระไม่เกิน 49,000 บาทตอ่รายการ สูงสุดไม่เกนิ 2 รายการตอ่วนั)
 - ชําระที่จุดบรกิารรบัชําระ (ไปรษณยีไ์ทย)4
  (ยอดชําระไม่เกิน 50,000 บาทตอ่รายการ สูงสุดไม่เกนิ 100,000 บาท ตอ่วนัตอ่บตัร)

เงนิตน้ = 7,924.38 บาท

ยอดที่ตอ้งชําระ = 8,560 บาท

ดอกเบี้ย = 50,000 x (9.28% x 50 วนั) = 635.62 บาท
365 วนั

เงนิตน้ =  5,000 บาท

ยอดที่ตอ้งชําระ = 5,000 + 38.14 = 5,038.14 บาท
365 วนั

ดอกเบีย้ =  (5,000x9.28%) x 30 วนั = 38.14 บาท

เงนิตน้ = 5,000 บาท

ยอดที่ตอ้งชําระ = 5,000 + 38.14 = 5,038.14 บาท

ดอกเบี้ย = (5,000x9.28%) x 30 วนั = 38.14 บาท
365 วนั

ตวัอยา่งวิธกีารคาํนวณดอกเบีย้ แตล่ะบรกิารของบตัรกดเงนิสด ททีบี ีบา้นแลกเงนิรายละเอียดเกีย่วกบัดอกเบี้ย ค่าบรกิารตา่งๆ และเบีย้ปรบัสําหรบับตัรกดเงนิสด ททีบีี บา้นแลกเงนิ

อา่นสิทธพิื้นฐานของผู้บรโิภค
สแกนที่นี่

HL - FC : 2022-10-26



สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศัย (Home Loan) และสินเชื่อบา้นแลกเงนิ (Cash Your Home) Home Loan
สินเชื่อบ้าน

หมายเหตุ
1. กรณีที่ท่านชําระผา่นช่องทางที่มีการคิดคา่ธรรมเนียม ผูใ้ห้บรกิารจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม ณ จุดใหบ้รกิาร ทั้งนี้เปน็ไปตามเงือ่นไขและขอ้กาํหนดของผู้ให้บรกิารแต่ละราย
2.กรณีชําระเงนิผา่นช่องทางชําระเงนิผา่นไปรษณียแ์ละนิติบุคคลอืน่ ๆ ประเภท Offine  ยอดชําระจะถกูบนัทึกในบัญชีเงนิกูข้องท่าน หลงัจากวนัที่ท่านชําระ 2 วนัทําการของธนาคาร (ไม่รวมเสาร-์อาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 
3. กรณชีําระค่างวดสินเชื่อบ้าน/สินเชื่อที่มีหลกัประกนัโดยตดับัญชีเงนิฝากอตัโนมัต ิ(Auto direct Debit) กรุณานําเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากตามคา่งวดที่ตอ้งชําระใหค้รบถว้น ภายในวนัที่ที่ไดแ้จ้งไวใ้นใบคาํขอใช้บรกิาร
4. กรณีชําระค่างวดสินเชื่อบ้าน/สินเชื่อที่มีหลกัประกนัโดยตดับญัชีเงนิฝากอตัโนมัต ิ(Auto direct Debit) หากท่านชําระผา่นช่องทางอืน่ธนาคารถือวา่ท่านมีวตัถปุระสงค์ชําระเงนิเพิ่มเติมจากคา่งวดปกติ
5. หากท่านมีข้อสงสัยหรอืต้องการขอ้มูลเพิ่มเตมิ สามารถดูรายละเอยีดไดท้ี่ ttbbank.com ตดิต่อสอบถาม หรอืรอ้งเรยีนไดท้ี่ ทีเอม็บธีนชาตทุกสาขา หรอืโทร 1428 Contact center

ผา่นธนาคารทหารไทยธนชาต

ช่องทางการชําระเงนิผ่านไปรษณีย์และนติิบุคคลอื่นๆ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวม Vat แล้ว

เคานเ์ตอรธ์นาคารทหารไทยธนชาต
ทุกสาขาทัว่ประเทศ

ตู ้ATM / ADM ทุกสาขา / ทุกสถานที่
ทัว่ประเทศ

 ไม่เสียคา่ธรรมเนียม  ไม่จํากดั  ไม่จํากดั 

ttb touch

การตดับญัชีเงนิฝากอตัโนมัตเิพื่อชําระคา่งวด
( Auto Direct Debit) 

เงนิสด / เช็ค

เงนิสด / โอนตัดบัญชี

โอนตดับัญชี

โอนตดับัญชี
อตัโนมัติ

ช่องทางการชําระเงนิ
ประเภทผลิตภณัฑ์

คา่ธรรมเนียม

ตอ่รายการ (บาท)
วงเงนิ

การรบัชําระ

ตอ่รายการ

การรบัชําระ

ตอ่วัน

ประเภท

การรบัชําระ
Online Offline กรุงเทพฯ ภมูภิาค

ที่ทาํการไปรษณีย ์(PAY AT POST)

เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ (COUNTER SERVICE 7-Eleven)
Offline เฉพาะช่วงเวลาปิดบรกิาร

โลตัส (Lotus's)

10

15

10

15

20

10

 ไม่เกนิ
50,000 บาท

 ไม่เกนิ
49,000 บาท 

 ไม่เกนิ
49,000 บาท 

ไม่จํากัด

ไม่เกนิ
100,000 บาท

ไม่เกนิ
2 รายการ

 รบัชําระเฉพาะ
เงนิสดเทา่นั้น 

ช่องทางการชําระเงนิ (Bill Payment)  คา่งวดสินเชื่อบา้น และสินเชื่อทีม่หีลกัประกนัเปน็ทีอ่ยูอ่าศัย ลาํดบัการตดัชําระหนีค้่างวดสินเชื่อบ้าน/สินเชื่อบ้านแลกเงนิ
 - เมื่อไดร้บัชําระค่างวดจากลกูค้า ธนาคารจะนําเงนิที่ได้รบั ไปตดัชําระหนี้ตามยอดหนี้ในแต่ละงวด โดยมีลาํดบั
    การตดัชําระหนี้ ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย, ดอกเบี้ย และเงนิตน้ตามลาํดบั
 - กรณทีี่ลูกค้าค้างชําระคา่งวดเกิน 1 งวด ธนาคารจะนําเงนิที่ลกูค้านํามาชําระตามยอดหนี้ที่นานที่สุดตามลําดบั
    ไล่จนถึงค่างวดปจัจุบัน

ตวัอยา่ง

รายการ

คา่งวดที ่1
(มี.ค.)

คา่งวดที ่2
(เม.ย.)

คา่งวดที ่3
(พ.ค.) 

ลําดบัการตดัชําระหนี้

คา่ธรรมเนยีม/
คา่ใช้จ่าย

1

ดอกเบี้ย

2

เงนิตน้

3

คา่ธรรมเนยีม/
คา่ใช้จ่าย

4

ดอกเบี้ย

5

เงนิตน้

6

คา่ธรรมเนยีม/
คา่ใช้จ่าย

7

ดอกเบี้ย

8

เงนิตน้

9

HL - FC : 2022-10-26




