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(Sales Sheet) ตารางเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์สินเช่ือบ้านแลกเงนิส าหรับผู้ประกอบการ (Self Employed) 

ช่ือผลิตภณัฑ์ สินเช่ือบ้านแลกเงินส าหรับผู้ประกอบการ (Self Employed)   

ประเภทผลิตภณัฑ์             ผลิตภัณฑ์สินเช่ือแบบมีระยะเวลา (Term loan) 

วันท่ีแก้ไขข้อมูลล่าสุด         วันที่  10 มกราคม 2565 

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือนีคื้ออะไร     เป็นบริการวงเงินกูสิ้นเช่ืออเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หรือเจา้ของ

กิจการร่วม โดยลูกคา้ตอ้งจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิห้องชุด  อาคารพาณิชยท่ี์

เป็นท่ีอยูอ่าศยั เป็นหลกัประกนัการให้สินเช่ือกบัธนาคาร 

สินเช่ือนีเ้หมาะกับใคร          เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการปิดบญัชี ช าระหน้ีสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สินเช่ือธุรกิจและไม่ไดมี้

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือส าหรับหมุนเวียนกิจการ ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้ง

อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการวิเคราะห์สินเช่ือท่ีธนาคารก าหนดไว ้

รายละเอียดผลิตภณัฑ์ • เป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อราย  
• ระยะเวลากู ้สูงสุด 30 ปี แต่เม่ือรวมกบัอายผุูกู้ต้อ้งไม่เกิน 65 ปี   (พิจารณาผูกู้ห้ลกัผูมี้

รายไดห้ลกั) 
ประเภทของหลักประกนั • หลกัประกนัเป็นบา้นเด่ียว,ทาวน์เฮาส์ ,กรรมสิทธ์ิห้องชุด ,อาคารพาณิชยท่ี์ใชเ้ป็นท่ีอยู่

อาศยั  (ยกเวน้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการร่วม) 
• ผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วมตอ้งมีกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนั 

วงเงินอนุมตั ิ • อนุมติัวงเงินกูไ้ด ้สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลกัประกนั 
• กรณีขออนุมติั LTV100% หลกัประกนัจะตอ้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีท่ีธนาคารก าหนดไวแ้ละ

เป็นไปตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองการก าหนดเพดาน โดยการขออนุมติั 
LTV100% น้ี จะขึ้นอยูก่บันโยบายส่งเสริมการขายของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ ท่ีขอ
สินเช่ือกบัธนาคารดว้ย 

คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายรุะหว่าง 20-65 ปี 
• รายได ้50,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
• ตอ้งไม่เป็นหน้ีท่ีมีปัญหา หรืออยูร่ะหว่างปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

อัตราดอกเบีย้ • อตัราดอกเบ้ีย  MRR+1.19% ต่อปี 
• กรณีท าประกนัชีวิตคุม้ครองสินเช่ือ (MRTA) ดว้ยทุนประกนัและระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 80% 

ของวงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียลดลงจากเดิมอีก 0.50% ต่อปี หรือคืออตัราดอกเบ้ีย 
MRR+0.69% ต่อปี กรณียกเลิก MRTA ภายหลงัจากท าสัญญา อตัราดอกเบ้ียจะถูกปรับขึ้น
ตามเง่ือนไขของผลิตภณัฑแ์ละเบ้ียประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสัญญากู ้

• กรณีลูกคา้ยกเลิก MRTA ภายหลงัจากท าสัญญา หรือ กรณีเกิดเหตกุรณีใดๆ ท่ีมีผลท าให้
ไม่เกิดสัญญาความคุม้ครองน้ี ธนาคารถือสิทธ์ิท่ีจะปรับอตัราดอกเบ้ีย ขึ้นเป็นปกติตาม
เง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์โดยลูกคา้จะไม่ไดรั้บส่วนลดอตัราดอกเบ้ียตามประสงคท์  าประกนั
ชีวิตแต่แรก และเบ้ียประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสัญญา หรือยกเลิกวงเงินใน
สัญญาต่อไป 
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เง่ือนไขการค านวณดอกเบีย้

และค่างวด 

• อตัราดอกเบ้ีย MRR อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร ( ปัจจุบนั MRR=8.80% ต่อปี)   
• ค านวณดอกเบ้ียเป็นรายวนั (โดยช าระทุกเดือนพร้อมเงินตน้แบบลดตน้ลดดอก )              
• อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณค่างวด ก าหนดตามระยะเวลาการกูด้งัน้ี 

1. ระยะเวลากูไ้ม่เกิน 10 ปี ค  านวณค่างวด บวกเพ่ิม 0.50% ต่อปี 
2. ระยะเวลากูเ้กินกว่า 10 ปี ค านวณค่างวด บวกเพ่ิม 1.00% ต่อปี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเป็นแบบลอยตวั หากมีการปรับอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงท่ีสูงขึ้น อาจท าให้ค่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืนเพ่ิมมากขึ้นได ้

ผลิตภัณฑ์มีค่าบริการ

อะไรบ้าง 

ค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการขอสินเช่ือ    

• ค่าประเมินราคาหลกัประกนั คิดตามอตัราของผูใ้หบ้ริการภายนอกเรียกเก็บ ขั้นต ่า 3,210 
บาท (รวม VAT) 

ค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจดจ านอง       

• ค่าอากรแสตมป์ ปิดสัญญากูเ้งิน อตัรา 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
• ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง อตัรา 1.00% ของวงเงินจ านอง (สูงสุดไม่เกิน 200,000 

บาท) 
• ค่าธรรมเนียม Outsource ไปจดจ านอง ตามอตัราของผูใ้หบ้ริการภายนอกเรียกเก็บ 
• ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การก าหนดเลือกบริษทัฯท่ีรับ

ประกนัภยัขึ้นอยูก่บัความสมคัรใจของลูกคา้) 
• ค่าเบ้ียประกนั MRTA (ถา้มี) เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การสมคัร MRTA ขึ้นอยูท่ี่

ความสมคัรใจของลูกคา้ และไมมี่ผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ)  
• กรณีมีการโอนกรรมสิทธ์ิหลกัประกนัของลูกคา้ท่ีเป็นไปโดยสายเลือดตามเง่ือนไขธนาคาร 

ก่อนจ านองเป็นประกนัภาระหน้ีกบัธนาคาร  ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิลูกคา้ตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีดว้ยตนเอง 

ค่าใช้จ่ายหลังวันที่จดจ านอง       

• ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนก าหนด วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์:ไม่มีเรียก
เก็บ 

• อตัราดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ีค านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสัญญา 
บวกเพ่ิม 3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวดท่ีผิดนดั
ช าระไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แตก่รณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งหมด
ตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง (ทั้งน้ีอา้งอิงและเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

• ค่าติดตามทวงถามหน้ี :ไม่มีเรียกเก็บ 
 

วิธีการช าระ/ช่องทางการช าระ • ช่องทางช าระผา่นสาขาของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) / ช าระผา่น
เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช่องทางอืน่ๆ (มีค่าบริการ) 

• ลูกคา้จะไดรั้บใบแจง้ยอดผอ่นช าระต่อเดือน และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วงเงินสินเช่ือ ,
จ านวนเงินผอ่นช าระตามสัญญา เม่ือมีการท านิติกรรมสัญญากูเ้งิน และเม่ือลูกคา้มีการ
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ช าระค่างวดสินเช่ือให้แก่ธนาคาร ลูกคา้จะไดรั้บใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซ่ึงจะมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น จ านวนเงินรับช าระ , เงินตน้คงเหลือ และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

• ลูกคา้สามารถเลือกการผอ่นช าระกบัธนาคารได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. ผอ่นช าระแบบปกติ โดยผอ่นช าระหน้ีให้ธนาคารเป็นรายงวด เป็นจ านวนเงินเท่า ๆ

กนัจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
2. ผอ่นช าระแบบบอลลูน (Balloon Payment) เป็นการผอ่นช าระคืนเป็นรายงวดในเวลา

ท่ีก าหนด สูงสุดไม่เกิน 15 ปี LTV สูงสุดไม่เกิน 80%  แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆละเท่ากนั 
แต่จะมีเงินกอ้นท่ีตอ้งจ่ายคืนในงวดสุดทา้ย ซ่ึงธนาคารก าหนดไวไ้ม่เกิน 30%ของ
วงเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ียในการค านวณค่างวด จะตอ้งบวกเพ่ิม 1.00% ต่อปีเสมอ
(ตามตารางเปรียบเทียบการผอ่นช าระแบบปกติกบัแบบบอลลูนในเอกสารแนบทา้ย) 

เง่ือนไขการผ่อนช าระ  

• ลูกคา้ช าระเงินตน้ พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกนัตลอดอายุสัญญา 
หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยลูกค้าต้องช าระเงินงวดเต็มจ านวนทุกคร้ัง 
สม ่าเสมอทุกเดือน หากผิดนดัช าระหน้ีในเดือนจะก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระมีผลต่อสถานะ
บญัชีของลูกคา้ 

ล าดับการตัดช าระ 

• ธนาคารจะน าเงินท่ีไดรั้บช าระหน้ีไปตดัช าระหน้ีดอกเบ้ีย เงินตน้ และค่าธรรมเนียมท่ี
ลูกคา้คา้งช าระนานท่ีสุดก่อน แลว้จึงตดัช าระหน้ีท่ีคา้งช าระนานรองลงมา ตามล าดบั 

• กรณีลูกคา้มีสินเช่ือมากกว่า 1 สัญญาลูกคา้จะผอ่นช าระเงินกูด้งักล่าวรวมกนัในคราว
เดียวกนัโดยมีขอ้มูลการตดัช าระเป็นล าดบัดงัน้ี 
1.   หากมีบญัชีคา้งช าระ จะน าเงินค่างวดท่ีผอ่นช าระไปตดัช าระคา่งวดบญัชี ท่ีผิดนดันาน

ท่ีสุดตามล าดบั 
2.   กรณีช าระปกติ เงินค่างวดท่ีผอ่นช าระ จะน าไปตดัช าระค่างวดของบญัชีท่ีมีอตัรา

ดอกเบ้ียสูงสุดตามล าดบั 
3.   หากเป็นบญัชีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากนั จะน าไปตดัค่างวดของบญัชีท่ีมีวงเงินอนุมติั

นอ้ยกว่าก่อน 
4.   หากบญัชีใดบญัชีหน่ึงปิดบญัชีแลว้ จะน าเงินท่ีช าระไปตดัช าระในบญัชีท่ีมีภาระหน้ี

คงเหลือ 

ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ 

• ลูกคา้ไม่สามารถน าดอกเบ้ียของวงเงินสินเช่ืออเนกประสงคไ์ปใชสิ้ทธิหกัค่าลดหยอ่นใน
การเสียภาษี สิทธิในการหกัค่าลดหยอ่น จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศอธิบดี
กรมสรรพากร 

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 
• กรณีท่ีลูกคา้ผอ่นช าระค่างวดก่อนก าหนดการช าระอาจท าให้เกิดดอกเบ้ียจากวนัท่ีช าระ

ก่อนก าหนดจนถึงวนัท่ีครบก าหนดช าระได ้ ลูกคา้ควรผอ่นช าระให้ตรงกบัวนัท่ีครบ
ก าหนดช าระตามสัญญา กรณีตอ้งการเปล่ียนวนัครบก าหนดช าระลูกคา้สามารถแจง้ความ
จ านงค ์ขอแกไ้ขไดต้ามงวดวนัครบก าหนดท่ีธนาคารก าหนดไวแ้ละลูกคา้ตอ้งไม่มีประวติั
คา้งช าระหรือตอ้งช าระค่างวดมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 งวดแลว้เสมอ 
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• กรณีผิดนดัช าระหน้ี ค  านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสัญญาบวก

เพ่ิม 3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี  โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวดท่ีผิดนดัช าระ

ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แต่กรณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งหมดตั้งแต่

วนัถดัจากวนัฟ้อง (ทั้งน้ีอา้งอิงการเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ 

เกี่ยวข้อง  

ประกันอัคคีภัย / ท าไมต้องประกนัอัคคีภัย?  
• เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัหลกัประกนัท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั ไม่ว่าจะเป็นความ

เสียหายจากไฟไหม ้ภยัธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้น หรือภยัอ่ืนๆท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมโ์ดยเงินค่า
สินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากการประกนัภยั สามารถน ามาซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อา
ประกนัภยัไว ้หรือหกัช าระหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระของผูกู้ ้ซ่ึงหากมีเงินเหลือหลงัจากช าระ
หน้ีแลว้ธนาคารจะคืนเงินท่ีเหลือให้กบัผูกู้ ้

• ลูกคา้สามารถเลือกท่ีจะท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีน่าเช่ือถือได ้
เงื่อนไขการค านวณเบี้ยประกันภยั : 

• ขึ้นอยูก่บัสภาพท่ีตั้งทรัพยสิ์น ลกัษณะโครงสร้างอาคารและการใชง้านระยะเวลาเอา
ประกนัภยั และทุนประกนั 

ทุนประกันและระยะเวลาเอาประกัน : 
• ลูกคา้ตอ้งก าหนดทุนประกนัไม่นอ้ยกว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างหรือตามท่ีธนาคาร

ก าหนด ทั้งน้ีเพ่ือให้การซ้ือประกนัอคัคีภยัไดรั้บความคุม้ครองสูงสุดตามเง่ือนไข
กรมธรรม ์แต่หากขอวงเงินกูน้อ้ยกว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง ลูกคา้สามารถเลือกท า
ประกนัภยัดว้ยทุนประกนัเท่ากบัหรือมากกว่าวงเงินกูแ้ต่ไม่เกินราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง
และคุม้ครองตลอดระยะเวลาเงินกูไ้ด ้ 

• กรณีท าประกนัภยัท่ีทนุประกนัภยัต ่ากว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง จะไดรั้บค่าสินไหม
ตามสัดส่วนความเสียหายจริง เทียบกบัทนุประกนัภยั เช่น ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง 
5,000,000 บาทท าทนุประกนั 2,500,000 บาท แลว้ไฟไหมมี้มูลค่าความเสียหาย 500,000 
บาท ประกนัจะจ่ายค่าสินไหม 250,000 บาท ตามสัดส่วนความเสียหาย 

• อยา่งไรก็ตามธนาคารจะแนะน าให้ท าทนุประกนัเท่ากบัราคาหลกัประกนัตลอดระยะเวลา

การกู ้หรือแมลู้กคา้ผอ่นช าระเงินกูเ้สร็จแลว้ เพราะถา้มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น อยา่งนอ้ยก็มี

ประกนัท่ีช่วยชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดเพ่ือประโยชนข์องลูกคา้ 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA) / MRTA มีประโยชน์อย่างไร? 

• เป็นการคุม้ครองชีวิตของผูเ้อาประกนัเพ่ือจ่ายชดเชยภาระหน้ีของลูกคา้ ท่ีคา้งช าระอยูก่บั
ธนาคารแทนลูกคา้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกบัทายาทหรือให้เป็นภาระกบัทายาทนอ้ยท่ีสุด 
และเบ้ียประกนัระยะเวลาเอาประกนั 10 ปีขึ้นไป สามารถน าไปใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษี
ได ้

• การท าประกนั MRTA ขึ้นอยูก่บัความสมคัรใจของผูกู้ ้โดยไม่มีผลต่อการอนุมติัสินเช่ือ 
เงื่อนไขการค านวณเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ : 
• ขึ้นอยูก่บัอาย ุเพศ ระยะเวลาเอาประกนั ทุนประกนัภยั และประเภทการคุม้ครอง 
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เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารแสดงตน       

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
• ส าเนาทะเบียนบา้น 
• ส าเนาทะเบียนสมรสและใบส าคญัการหยา่  (ถา้มี) 
เอกสารยืนยันรายได้ผู้ประกอบธรุกิจส่วนตัว  

• ใบทะเบียนการคา้ หรือ ใบส าคญัการจดทะเบียนพาณิชย ์
• เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงัไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงที่มาของรายได ้
• ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษียอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด (ถา้มี) 
• รูปถ่ายและแผนท่ีตั้งกิจการ 
 เอกสารหลักประกัน    

• เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ( ส าเนาโฉนดท่ีดิน ) ส าเนาหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด  
(หนา้/หลงั ) 

• หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ส่ิงปลูกสร้าง ( ถา้มี ) 
 

ช่องทางการติดต่อธนาคาร ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ ผา่นช่องทางในการติดต่อ โทร. 02-
697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

หมายเหตุ :  ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลติภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตกลง
ใชบ้ริการหรือ ซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงินดงักล่าวแลว้ ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใชบ้ริการผลิตภณัฑท์างการเงินและ
ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและค่าบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศต่อไป 

 

 
       ลงช่ือ ______________________________ผูกู้ห้ลกั/ผูกู้ร่้วม 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี   __________/________________/_________ 

 
 
 

                             ลงช่ือ___________________________________ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี   __________/________________/_________ 
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เอกสารแนบท้าย 
 

   ใบเสนอรายละเอียดเปรียบเทียบการผอ่นช าระสินเช่ือบา้นท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนัแบบบอลลูน (Balloon Payment) 
         

การผอ่นช าระแบบบอลลูน (Balloon Payment) เป็นรูปแบบของสินเช่ือท่ีมีการผอ่นช าระคืนรายเดือนเป็นในระยะเวลาท่ีก าหนด
เป็นงวด ๆ ละเท่ากนัแต่จะมีก าหนดเงินกอ้นท่ีตอ้งจ่ายคืนในงวดสุดทา้ยท่ีมากกว่าค่างวดรายเดือนท่ีจ่ายมาก่อนหน้านั้น  เงินกอ้นในงวด
สุดทา้ยท่ีตอ้งจ่ายมากกว่ามีลกัษณะเหมือนเป็นบอลลูนท่ีใหญ่ในตอนปลาย  การผ่อนช าระแบบบอลลูน เป็นทางเลือกให้ลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ลดภาระการผอ่นต่อเดือน โดยการแบ่งไปช าระในงวดสุดทา้ยเป็นเงินกอ้น ซ่ึงจะมีความแตกต่างของการผอ่นช าระ ดงัน้ี 

 ตัวอย่าง   

วงเงินกู้ (บาท) อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลา (ปี) จ านวนเงิน Balloon 

2,000,000 6.95% 15 600,000 
 

 ความแตกต่างของการผ่อนช าระ 

 
 

•  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการผ่อนช าระ ค่างวดแบบปกติ ตามสัญญากู้ เงินท่ัวไป ซ่ึงจะมีจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระเท่าๆกันทุกงวด และ
จ านวนเงินต้นคงเหลือท่ีต้องช าระในงวดสุดท้ายของการช าระหนีเ้สร็จสิ้น เพ่ือปิดบัญชีตามสัญญา 

•  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการผ่อนช าระ ค่างวดแบบบอลลูน ตามสัญญาซ่ึงจะมีจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระในงวดปกติเท่าๆกัน แต่จ านวน
เงินค่างวดจะน้อยกว่าการผ่อนตามสัญญาปกติท่ัวไปดังนั้นในการผ่อนช าระในงวดสุดท้ายเพ่ือช าระหนีเ้สร็จสิ้นและปิดบัญชีตาม
สัญญานั้น จะมีค่างวดมากกว่าค่างวดท่ีผ่อนช าระปกติโดยลูกค้าจะต้องช าระหนีท่ี้ค้างท้ังหมดในงวดสุดท้าย หรือท่ีเรียกว่า “ Balloon 
Payment “ เพ่ือจะสามารถปิดบัญชีเสร็จสิ้น ตามสัญญาเงินกู้ได้ 

 

ทั้งน้ีตารางแสดงการผ่อนช าระค่างวดขา้งตน้ เป็นเพียงตวัอย่างขอ้มูลการผ่อนช าระหน้ีเงินกูเ้ท่านั้น เพื่อเป็นขอ้มูลทางเลือกให้กบั
ลูกคา้เลือกผ่อนช าระค่างวดเงินกู้ตามความประสงคข์องลูกคา้ ส าหรับจ านวนเงินการผ่อนแต่ละงวดขึ้นอยู่กบัจ านวนเงินตน้ท่ีกู้ไปจาก
ธนาคาร อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาการผ่อนช าระของลูกคา้แต่ละรายอีกทั้งหากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามประกาศ
ของธนาคารหรือผูกู้ผ้อ่นช าระหน้ีไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามสัญญา จะท าให้จ านวนเงินการผอ่นช าระงวดสุดทา้ยเปล่ียนแปลงไป
จากท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูข้องลูกคา้แต่ละราย 
 

 
ลงช่ือ__________________________________ ( ผูข้อกู ้)                ลงช่ือ__________________________________(เจา้หนา้ท่ีธนาคาร) 

 จ ำนวน (บำท) กำรผ่อนช ำระแบบปกต ิ(1) กำรผ่อนช ำระแบบบอลลูน (2)

ค่ำงวด 17,921                                                        16,020                                                        

ดอกเบีย้จ่ำยรวม 3 ปีแรก 392,283                                                      399,689                                                      
ดอกเบีย้จ่ำยรวมตลอดอำยุสัญญำ 15 ปี 1,225,727                                                   1,483,509                                                   
เงนิต้นคงเหลือทีต้่องช ำระในงวดสุดท้ำย* 0 600,000                                                      

   *หมายเหตุ :                                                                                                                                                                                                          

❖ เงินตน้คงเหลือท่ีตอ้งช าระในงวดสุดทา้ยอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามประกาศ
ของธนาคารหรือผูกู้ผ้อ่นช าระหน้ีไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวด้งักล่าว                                                                                                

❖ ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามและขอรับขอ้มูลการค านวณค่างวดตามรายละเอียดของสินเช่ือท่ีท่านไดส้มคัรใชบ้ริการไวไ้ด้
โดยแจง้ความจ านงกบัเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือท่ีดูแลบญัชีของท่านเพื่อน าส่งรายละเอียดให้กบัท่านต่อไป                                            


