เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อบ้าน ทีทีบี (Product Catalogue)
สินเชื่อบ้าน ทีทีบี (ttb home loan) สาหรับลูกค้าทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจานองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่ อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
บิดา มารดา หรือบุตร

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้หลัก
- อายุ 20 - 60 ปี สัญชาติไทย
- กรณีผู้มร
ี ายได้ประจา รายได้ขั้นต่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานปัจจุ บัน ตั้งแต่ 4 เดือน
ขึ้นไป
- กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ขั้นต่า 50,000 บาทต่อเดือน กิจการปัจจุ บัน จดทะเบียน
ดาเนินการตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อขั้นต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี

การชาระเงิน

- ผ่อนชาระแบบคานวณอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญา (Normal Straight Installment) โดยการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นประจาทุกเดือน แบบอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญากู้
ตามวิธก
ี ารคานวณอัตราการผ่อนชาระปกติทั่วไป
- ผ่อนชาระแบบอัตราขั้นบันได (ttb step Installment) โดยเริม
่ ต้นปีแรก ค่างวดจะน้อยกว่าปกติ และเพิ่ มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยทุกปี จนถึงปีที่ 4 จากนั้นค่างวดจะไม่เพิ่ มขึ้นจนครบกาหนดอายุ
สัญญาเงินกู้ เฉพาะ ttb home loan กรณีที่ลก
ู ค้าสมัครสินเชื่อบ้านใหม่ (Purchase New Home) โดยซื้อจากจากบริษัทพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกาหนด (Selective Developer)
Developer Grade “A” , “B” เท่านั้น

สมัครบ้าน
พร้อมบัตร

ผู้กู้ร่วม
- อายุ 20 ปีข้น
ึ ไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม)
- ไม่กาหนดรายได้ขั้นต่า
- จานวนผู้กู้รว
่ มสูงสุด 2 ราย มีความสัมพั นธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคูส
่ มรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรส และ
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือพี่ น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบ
ั ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กร
ู้ ่วมทีย
่ ื่นเอกสารรายได้เพื่ อใช้คานวณรายได้ในการ
สมัครสินเชื่อบ้าน โดยธนาคารจะพิ จารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านพร้อมจดจานองตามเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว
่ มต้องมีรายได้ตั้งแต่
30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการออกบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น
สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี (ttb new home loan) : กรณีลูกค้าซื้อจากบริษัทพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกาหนด
กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.18% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

3.10% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.53% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

2.75% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

MRR = 6.28% ต่อปี
กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 :
MRR-2.74% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

3.54% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อบ้าน ทีทีบี (Product Catalogue)
สินเชื่อบ้าน ทีทีบี (ttb home loan) สาหรับลูกค้าทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์
อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้านใหม่ ทีทีบี (ttb new home loan) : กรณีลูกค้าซื้อจากโครงการทั่วไป

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-1.88% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

4.40% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 1-3 :
MRR-2.23% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

4.05% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 :
MRR-1.63% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

4.65% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

สินเชื่อบ้านมือสอง ทีทีบี (ttb resell home loan)

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-1.38% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.78% ต่อปี

4.90% ต่อปี
5.50% ต่อปี

ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 1-3 :
MRR-1.73% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.78% ต่อปี

4.55% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 :
ปีที่ 4 เป็นต้นไป:

MRR-0.98% ต่อปี
MRR-0.78% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

5.30% ต่อปี
5.50% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

MRR = 6.28% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates
เงื่อนไขสาหรับผู้กู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องชาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันทาการ และหากผู้กู้ไถ่ถอนจานองภายใน 5 ปีแรก
นับจากวันที่ทาสัญญา ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานองจานวนดังกล่าวคืน
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อบ้าน ทีทีบี (Product Catalogue)
ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) สาหรับลูกค้าทั่วไป

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจานองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อรีไฟแนนซ์จากธนาคาร และเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความ
เห็นชอบเท่านั้น (วงเงินสินเชื่อไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม)

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้หลัก
- อายุ 20 - 60 ปี สัญชาติไทย
- กรณีผู้มีรายได้ประจา รายได้ขั้นต่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานปัจจุ บัน ตั้งแต่ 4 เดือน
ขึ้นไป
- กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ขั้นต่า 50,000 บาทต่อเดือน กิจการปัจจุ บัน จดทะเบียน
ดาเนินการตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อ

- วงเงินสินเชื่อขั้นต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

ระยะเวลากู้

- สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
- กรณีสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) พร้อมกับสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb cash your home) ในคราวเดียวกัน
สามารถขยายระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด ไม่เกินระยะเวลาที่สมัครสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance)

การชาระเงิน

ผ่อนชาระแบบคานวณอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญา (Normal Straight Installment) โดยการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นประจาทุกเดือน แบบอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุ
สัญญากู้ ตามวิธก
ี ารคานวณอัตราการผ่อนชาระปกติทั่วไป

สมัครบ้านพร้อมบัตร

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบ
ั ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กร
ู้ ่วมทีย
่ ื่นเอกสารรายได้เพื่ อใช้คานวณรายได้ใน
การสมัครสินเชื่อบ้าน โดยธนาคารจะพิ จารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านพร้อมจดจานองตามเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว
่ มต้องมี
รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการออกบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น

ผู้กู้ร่วม
- อายุ 20 ปีข้น
ึ ไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม)
- ไม่กาหนดรายได้ขั้นต่า
- จานวนผู้กู้ร่วมสูงสุด 2 ราย มีความสัมพั นธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคูส
่ มรส (ทั้งที่จดทะเบียน
สมรส และไม่ได้จดทะเบียนสมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือ พี่ นอ
้ งร่วมบิดา – มารดา
เดียวกัน

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) พิ เศษเฉพาะกลุ่ม ttb staff, WB, PB, ttb payroll, อาชีพแพทย์
กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.38% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

2.90% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.64% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

2.64% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 :
MRR-2.74% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

3.54% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อบ้าน ทีทีบี (Product Catalogue)
ชื่อผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) สาหรับลูกค้าทั่วไป
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb home loan refinance) : ลูกค้าทั่วไป

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.18% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

3.10% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.53% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

2.75% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 :
MRR-2.74% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.65% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

3.54% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

MRR = 6.28% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates
เงื่อนไขสาหรับผู้กู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องชาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันทาการ และหากผู้กู้ไถ่ถอนจานองภายใน 5 ปีแรก
นับจากวันที่ทาสัญญา ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานองจานวนดังกล่าวคืน
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อบ้าน ทีทีบี (Product Catalogue)
ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb cash your home) สาหรับลูกค้าทั่วไป

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์

- เป็นสินเชื่อเพื่ อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล แบบมีหลักประกัน ที่ตอ
้ งจดทะเบียนจานองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคาร โดยหลักประกันต้องเป็นบ้านพร้อมที่ดิน, ห้องชุดคอนโดมิเนียม
ซึ่งจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว
- สินเชื่อบ้านแลกเงิน - ท็อปอัพ ทีทีบี (ttb cash your home - top Up) เป็นสินเชื่อบ้านแลกเงิน สาหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ปัจจุ บันใช้บริการสินเชื่อบ้านกับทีทีบีอยู่แล้วและต้องการขอสินเชื่อเพิ่ ม

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้หลัก
- อายุ 20 - 60 ปี สัญชาติไทย
- กรณีผู้มีรายได้ประจา รายได้ขั้นต่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานปัจจุ บัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
- กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ขั้นต่า 50,000 บาทต่อเดือน กิจการปัจจุ บัน จดทะเบียนดาเนินการ
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อ

- สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี วงเงินสินเชื่อขั้นต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท,
- สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ท็อปอัพ ทีทีบี สาหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ทีทีบี ที่ปัจจุ บันยังใช้บริการสินเชื่อบ้านกับทีทีบี วงเงินสินเชื่อขั้นต่า 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท,
- สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ทีทีบี วงเงินสินเชื่อขั้นต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ 2 แบบ คือ 1.วงเงินสินเชื่อไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม 2.วงเงิน
สินเชื่อที่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม

ระยะเวลากู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไขตามที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี

การชาระเงิน

ผ่อนชาระแบบคานวณอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญา (Normal Straight Installment) โดยการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นประจาทุกเดือน แบบอัตราเดียวเท่ากันตลอดอายุสัญญากู้
ตามวิธก
ี ารคานวณอัตราการผ่อนชาระปกติทั่วไป

สมัครบ้าน

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบ
ั ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กร
ู้ ่วมทีย
่ ื่นเอกสารรายได้เพื่ อใช้คานวณรายได้ในการ
สมัครสินเชื่อบ้าน โดยธนาคารจะพิ จารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านพร้อมจดจานองตามเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว
่ มต้องมีรายได้ตั้งแต่
30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการออกบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น

พร้อมบัตร

•
•

ผู้กู้ร่วม
- อายุ 20 ปีข้น
ึ ไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม)
- ไม่กาหนดรายได้ขั้นต่า
- จานวนผู้กู้ร่วมสูงสุด 2 ราย มีความสัมพั นธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคูส
่ มรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรส
และไม่ได้จดทะเบียนสมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือ พี่ น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb cash your home)
● สิ นเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb cash your home refinance) เฉพาะหลักประกันใหม่
สินเชื่อบ้านแลกเงิน - ท็อปอัพ ทีทีบี (ttb cash your home -top up)
กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-0.63% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.63% ต่อปี

5.65% ต่อปี
5.65% ต่อปี

ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 1-3 :
MRR-0.88% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.63% ต่อปี

5.40% ต่อปี
5.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 1 เดือนที่ 1-3 : 0%
ปีที่ 1 เดือนที่ 4-12 : 5.55%
ปีที่ 2-3
: MRR-0.63% ต่อปี

5.15% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ปีที่ 4 เป็นต้นไป : MRR-0.63% ต่อปี

5.65% ต่อปี

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3
: MRR+0.12% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR+0.37% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

6.40% ต่อปี
6.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

MRR = 6.28% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates เงื่อนไขสาหรับผู้กู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องชาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
จานองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันทาการ และหากผู้กู้ไถ่ถอนจานองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทาสัญญา ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานองจานวนดังกล่าวคืน

SD-564-V11 Product HL (07082021)

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อบ้าน ทีทีบี (Product Catalogue)

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อสวัสดิการ เพื่ อที่อยู่อาศัย ทีทีบี และสินเชื่อสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb benefit plus home loan and ttb benefit plus cash your home)
สาหรับข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจา

ลักษณะผลิตภัณฑ์

- สินเชื่อสวัสดิการ เพื่ อที่อยู่อาศัย ทีทีบี (ttb benefit plus home loan) เป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจานองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคาร ให้บริการเฉพาะ
ข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่ อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่ อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง บิดา มารดา หรือบุตร
(2) เพื่ อรีไฟแนนซ์จากธนาคารและเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความเห็นชอบเท่านั้น (วงเงินสินเชื่อไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม)
- สินเชื่อสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb benefit plus cash your home) เป็นสินเชื่อเพื่ อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ในรูปแบบของวงเงินกู้ (Term Loan) ให้บริการแก่ข้าราชการทหาร
หรือลูกจ้างประจา โดยผู้กู้จะต้องมีหลักประกันเป็น บ้านพร้อมที่ดิน ห้องชุด คอนโดมิเนียม ซึ่งจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้หลัก
- เป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจา (ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว) ของหน่วยงานราชการทหาร
สังกัดปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว อาสาสมัครทหารพราน พลทหาร (ทหารเกณฑ์) และ
พนักงานราชการ ของหน่วยงานราชการทหาร ที่จะไม่ได้รับสิทธิใ์ นการกู้
- อายุ 20 - 55 ปี สัญชาติไทย มีรายได้ขั้นต่า 15,000 บาทต่อเดือน

วงเงินสินเชื่อ

- วงเงินสินเชื่อขั้นต่า 5 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีมีผู้กู้รว
่ มที่ไม่ใช่ข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจา ของหน่วยงานราชการทหาร (กรณีนับรวมรายได้การขอสินเชื่อ)
สามารถขอวงเงินสินเชื่อรวมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 150 เท่าของรายได้รวมผู้กู้หลักที่ตรวจสอบแล้ว (วงเงินสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง)

ระยะเวลากู้

- ขั้นต่า 10 ปี (หรือ 120 เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 35 ปี (หรือ 420 เดือน) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
- กรณีสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อสวัสดิการเพื่ อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ ทีทีบี พร้อมกับสินเชื่อสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb benefit plus cash your home ) ในคราวเดียวกัน สามารถขยาย
ระยะเวลาผ่อนชาระ สูงสุดไม่เกินระยะเวลาที่สมัครสินเชื่อสวัสดิการเพื่ อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ ทีทีบี

การชาระเงิน

- ผ่อนชาระแบบอัตราขั้นบันได (ttb step installment) โดยเริ่มต้นปีแรก ค่างวดจะน้อยกว่าปกติ และเพิ่ มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยทุกปี จนถึงปีที่ 4 จากนั้นค่างวดจะไม่เพิ่ มขึ้นจนครบกาหนด
อายุสัญญาเงินกู้

สมัครบ้านพร้อมบัตร

ผู้ผู้กู้ร่วม
- อายุ 20 ปีข้น
ึ ไป สัญชาติไทย (ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้กู้ร่วม)
- ไม่กาหนดรายได้ขั้นต่า
- จานวนผู้กู้รว
่ มสูงสุด 2 ราย มีความสัมพั นธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคูส
่ มรส (ทั้งที่จด
ทะเบียนสมรส และไม่ได้
จดทะเบียน สมรส), บิดา, มารดา, บุตร, หรือ พี่ น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน

หากลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต ทีทีบี ลูกค้าสามารถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ทีทีบี ควบคู่กบ
ั ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กร
ู้ ่วมทีย
่ ื่นเอกสารรายได้เพื่ อใช้คานวณรายได้ใน
การสมัครสินเชื่อบ้าน โดยธนาคารจะพิ จารณาอนุมัติออกบัตรเครดิตให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านพร้อมจดจานองตามเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้น ผู้กู้หลักและผู้กู้รว
่ มต้องมี
รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการออกบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติเป็นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์ เท่านั้น
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อบ้าน ทีทีบี (Product Catalogue)
ชื่อผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อสวัสดิการ เพื่ อที่อยู่อาศัย ทีทีบี และสินเชื่อสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb benefit plus home loan and ttb benefit plus cash your home)
สาหรับข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจา
สินเชื่อสวัสดิการเพื่ อที่อยู่อาศัยบ้านใหม่ และบ้านมือสอง (ttb benefit plus home loan)

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.18% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

3.10% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.53% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

2.75% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว
ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 :
MRR-2.74% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

3.54% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

สินเชื่อสวัสดิการเพื่ อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb benefit plus home loan refinance)

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.18% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

3.10% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ปีที่ 1-3 :
MRR-3.53% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

2.75% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว
ธนาคารรับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3 :
MRR-2.74% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-1.63% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

3.54% ต่อปี
4.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

สินเชื่อสวัสดิการบ้านแลกเงิน ทีทีบี (ttb benefit plus cash your home)

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-0.88% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.63% ต่อปี

5.40% ต่อปี
5.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3
: MRR+0.12% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR+0.37% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

6.40% ต่อปี
6.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

สินเชื่อสวัสดิการบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ttb benefit plus cash your home refinance)

MRR = 6.28% ต่อปี

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

ปีที่ 1-3 :
MRR-0.88% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR-0.63% ต่อปี

5.40% ต่อปี
5.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3
: MRR+0.12% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR+0.37% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ค่าจดจานอง 1% ครั้งเดียว

6.40% ต่อปี
6.65% ต่อปี

ลูกค้ารับภาระ
ค่าจดทะเบียนจานอง

MRR = 6.28% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร https://www.ttbbank.com/th/rates/loan-interest-rates
เงื่อนไขสาหรับผู้กู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผู้กู้จะต้องชาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานองก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนให้ผู้กู้ภายใน 7 วันทาการ และหากผู้กู้ไถ่ถอนจานองภายใน 5 ปีแรก
นับจากวันที่ทาสัญญา ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานองจานวนดังกล่าวคืน
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