
สินเชื่อบ้านใหม ่ทีทีบี  กรณีซ้ือบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพิเศษ ท่ีธนาคารก าหนด  

ดอกเบี้ยพิเศษเริม่ตน้ เฉลี่ย 3 ปแีรก 3.45% ตอ่ป ี

ให้บ้านในฝันของคุณเป็นจริงได้เร็ว และง่ายขึ้น...กู้ซ้ือบ้าน คอนโด กับ ทีทีบี รับข้อเสนอพิเศษ ดอกเบ้ียต่า             

ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูง พร้อมสิทธปิระโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรท่ีร่วมกับธนาคาร 

 

สมัครผลติภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมคัรประกันชวีิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล ์โฮม พลัส 2) สมคัรใช้บริการหักบัญชี

อัตโนมัตผิ่านบญัชีออมทรัพย์ ททีีบี เพ่ือผ่อนช าระสินเชื่อบ้าน 3) สมคัรบัตรเดบิต ททีีบี (กรณทีี่มีบัตรเดบิต ทีทีบี แลว้ไมต่้องสมคัรเพ่ิม)  

กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท 

✓ รับอัตราดอกเบ้ียพิเศษ นาน 3 ปี  

✓ ฟรี! ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท 

✓ ฟรี! ค่าจดทะเบียนจ านอง มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท  

✓ ฟรี! ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเช่ือบ้าน: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าด าเนินการสินเช่ือ, ค่าท านิติกรรมจ านอง 

กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ครบ ทั้ง 3 ประเภท 

✓ ฟรี! ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท 

✓ ฟรี! ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเช่ือบ้าน: ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าด าเนินการสินเช่ือ, ค่าท านิติกรรมจ านอง 

ตัวอย่าง จ านวนเงินที่ต้องผ่อนช าระต่อเดือน (บาท) ค านวณจากเง่ือนไขสมัครผลิตภัณฑ์เสริมครบ (ทางเลือก 1 ) 

จ านวนเงินท่ีต้องผ่อนต่อเดือนเป็นการประเมินเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอเท่าน้ัน ซึ่งการผอ่นช าระจริง ธนาคารจะแจ้งให้ทราบในวันท่ีอนุมัติสินเชื่อ 

 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 หลังจากน้ัน

สมัคร

ผลิตภัณฑ์เสริม

ไม่ครบท้ัง 

3 ประเภท

3 MRR-3.03% MRR-2.03% 4.35% 5.02%

ฟรี ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย

ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2

MRR-3.63% MRR-2.03% 3.75% 4.81%
(ฟรีค่าจดจ านอง)

4.70%

สมัครพร้อม

ผลิตภัณฑ์เสริม

3 ประเภท

1 MRR-3.93% MRR-2.03% 3.45%

เงื่อนไข ทางเลือก

อัตราดอกเบ้ีย (ต่อปี) อัตรา

ดอกเบ้ีย

เฉล่ีย 3 ปี

อัตราดอกเบ้ีย

ท่ีแท้จริง

ตลอดอายุสัญญา*

รับสิทธิ์เพ่ิมเติม

วงเงิน (บาท) / ปี ระยะเวลา ผ่อน 5 ปี ผ่อน 10 ปี ผ่อน 15 ปี ผ่อน 20 ปี ผ่อน 25 ปี ผ่อน 30 ปี ผ่อน 35 ปี

ปีท่ี 1 - 3 18,700 10,400 7,700 6,300 5,600 5,100 4,800

ตัง้แต ่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป 19,500 11,300 8,700 7,400 6,700 6,300 6,000

ปีท่ี 1 - 3 37,300 20,700 15,300 12,600 11,100 10,100 9,500

ตัง้แต ่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป 39,000 22,600 17,300 14,800 13,400 12,500 11,900

ปีท่ี 1 - 3 55,900 31,100 22,900 18,900 16,600 15,200 14,200

ตัง้แต ่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป 58,500 33,900 25,900 22,200 20,000 18,700 17,900

ปีท่ี 1 - 3 74,500 41,400 30,500 25,200 22,200 20,200 18,900

ตัง้แต ่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป 78,000 45,200 34,600 29,500 26,700 24,900 23,800

ปีท่ี 1 - 3 93,200 51,700 38,200 31,500 27,700 25,200 23,600

ตัง้แต ่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป 97,500 56,400 43,200 36,900 33,300 31,200 29,700
5,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

หมายเหตุ : ● อัตราดอกเบ้ียค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ  เป็นไปตามประกาศของธนาคาร การท าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือบ้าน (MRTA) ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ  ท าเพ่ือประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่

คาดคิดข้ึนกับผู้กู้ในขณะท่ียังช าระหน้ีไม่ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงของผู้กู้และธนาคาร และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ ● อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอดอายุสัญญา ค านวณจากวงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 3 ล้านบาท 

อายุสัญญา 20 ปี ●  ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบ้ียตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของธนาคาร ●  ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีแจ้งไว้ในเอกสารฉบับน้ี โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ●  ในกรณีท่ีธนาคารเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ านองหลักประกันแทนผู้กู้หากผู้กู้มีความประสงค์จะไถ่ถอนหลักประกันและช าระหน้ีคืนท้ังหมดภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเบิกใช้เงินกู้

ครั้งแรก ผู้กู้ตกลงคืนเงินค่าธรรมเนียมจดจ านองหลักประกันตามจ านวนเงินท่ีธนาคารได้ช าระไปให้แก่ธนาคาร ในวันท่ีผู้กู้ได้ช าระหน้ีท้ังหมดเสร็จส้ิน (ค่าธรรมเนียมจดจ านอง 1% สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) ●  ลูกค้าต้องส ารอง

จ่ายค่าจดจ านองแก่กรมท่ีดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีลูกค้ าใช้หักช าระค่างวดกับธนาคารภายใน 30 วันท าการนับจากวันท่ีลูกค้าจดจ านอง ● MRR = 7.38% ตามประกาศธนาคาร 

https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates   ●  ส าหรับลูกค้าท่ีย่ืนกู้ตั้งแต่วันท่ี 18 เม.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66 และจดจ านอง ภายใน 31 ม.ค. 67 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

 

https://media.tmbbank.com/uploads/document/file/media/21_file_th.pdf?180116050106
https://www.tmbbank.com/page/view/mortgage.html
https://media.tmbbank.com/uploads/document/file/media/21_file_th.pdf?180116050106
https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates

