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(Sales Sheet) ตารางเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ์สินเช่ือบ้านแลกเงนิส าหรับผู้ประกอบการ (Self Employed) 

ช่ือผลติภณัฑ์ สินเช่ือบ้านแลกเงนิส าหรับผู้ประกอบการ (Self Employed)   

ประเภทผลติภัณฑ์             ผลติภณัฑ์สินเช่ือแบบมรีะยะเวลา (Term loan) 

วนัทีแ่ก้ไขข้อมูลล่าสุด         วนัที ่ 8 กมุภาพนัธ์ 2566 

ผลติภณัฑ์สินเช่ือนีคื้ออะไร     เป็นบริการวงเงินกูสิ้นเช่ืออเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หรือเจา้ของกิจการ

ร่วม โดยลูกคา้ตอ้งจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด  อาคารพาณิชยท่ี์เป็นท่ีอยูอ่าศยั 

เป็นหลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือกบัธนาคาร 

สินเช่ือนีเ้หมาะกบัใคร          เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการปิดบัญชี ช าระหน้ีสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สินเช่ือธุรกิจและไม่ได้มี

วตัถุประสงค์ในการขอสินเช่ือส าหรับหมุนเวียนกิจการ ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้งอยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการวเิคราะห์สินเช่ือท่ีธนาคารก าหนดไว ้

รายละเอยีดผลติภัณฑ์  เป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาทตอ่ราย  
 ระยะเวลากู ้สูงสุด 30 ปี แต่เม่ือรวมกบัอายุผูกู้ต้อ้งไม่เกิน 65 ปี   (พิจารณาผูกู้ห้ลกัผูมี้รายได้

หลกั) 
ประเภทของหลกัประกนั  หลกัประกนัเป็นบา้นเด่ียว,ทาวน์เฮาส์ ,กรรมสิทธ์ิห้องชุด ,อาคารพาณิชยท่ี์ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั  

(ยกเวน้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการร่วม) 
 ผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วมตอ้งมีกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนั 

วงเงนิอนุมตั ิ  อนุมติัวงเงินกูไ้ด ้สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลกัประกนั 
 กรณีขออนุมติั วงเงิน 100% หลกัประกนัจะตอ้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีท่ีธนาคารก าหนดไวแ้ละเป็นไป

ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองการก าหนดเพดานวงเงินอนุมติัต่อหลกัประกนั ใน
การขออนุมติัวงเงิน100% น้ี จะข้ึนอยูก่บันโยบายส่งเสริมการขายของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้น  ๆ
ท่ีขอสินเช่ือกบัธนาคารดว้ย 

คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ  บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย อายรุะหวา่ง 20-65 ปี 
 รายได ้50,000 บาทข้ึนไป ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 ตอ้งไม่เป็นหน้ีท่ีมีปัญหา หรืออยูร่ะหวา่งปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบ้ีย  MRR+1.19% ต่อปี 
 กรณีท าประกนัชีวิตคุม้ครองสินเช่ือ (MRTA) ดว้ยทุนประกนัและระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 80% ของ

วงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียลดลงจากเดิมอีก 0.50% ต่อปี หรือคืออตัราดอกเบ้ีย MRR+0.69% ต่อปี 
กรณียกเลิก MRTA ภายหลังจากท าสัญญา อัตราดอกเบ้ียจะถูกปรับข้ึนตามเง่ือนไขของ
ผลิตภณัฑแ์ละเบ้ียประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสญัญากู ้

 กรณีลูกคา้ยกเลิก MRTA ภายหลงัจากท าสญัญา หรือ กรณีเกิดเหตุกรณีใด  ๆท่ีมีผลท าใหไ้ม่เกิด
สัญญาความคุม้ครองน้ี ธนาคารถือสิทธ์ิท่ีจะปรับอตัราดอกเบ้ีย ข้ึนเป็นปกติตามเง่ือนไขของ
ผลิตภณัฑ ์โดยลูกคา้จะไม่ไดรั้บส่วนลดอตัราดอกเบ้ียตามประสงคท์ าประกนัชีวิตแต่แรก และ
เบ้ียประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสญัญา หรือยกเลิกวงเงินในสญัญาต่อไป 

เง่ือนไขการค านวณดอกเบีย้และ

ค่างวด 

 อตัราดอกเบ้ีย MRR อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร ( ปัจจุบนั MRR=9.45% ต่อปี)   
 ค านวณดอกเบ้ียเป็นรายวนั (โดยช าระทุกเดือนพร้อมเงินตน้แบบลดตน้ลดดอก )   
 อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณค่างวด ก าหนดตามระยะเวลาการกูด้งัน้ี 
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1. ระยะเวลากูไ้ม่เกิน 10 ปี ค  านวณค่างวด บวกเพ่ิม 0.50% ต่อปี 
2. ระยะเวลากูเ้กินกวา่ 10 ปี ค  านวณค่างวด บวกเพ่ิม 1.00% ต่อปี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาเป็นแบบลอยตวั หากมีการปรับอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีสูงข้ึน 

อาจท าใหค้่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืนเพ่ิมมากข้ึนได ้
ผลติภณัฑ์มค่ีาบริการอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนนิการขอสินเช่ือ    

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

ค่าใช้จ่าย ณ วนัทีจ่ดจ านอง       

 ค่าอากรแสตมป์ ปิดสญัญากูเ้งิน อตัรา 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง อตัรา 1.00% ของวงเงินจ านอง (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) 
 ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การก าหนดเลือกบริษทัฯท่ีรับประกนัภยั

ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของลูกคา้) 
 ค่าเบ้ียประกนั MRTA (ถา้มี) เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การสมคัร MRTA ข้ึนอยูท่ี่ความ

สมคัรใจของลูกคา้ และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ)  
 กรณีมีการโอนกรรมสิทธ์ิหลกัประกนัของลูกคา้ท่ีเป็นไปโดยสายเลือดตามเง่ือนไขธนาคาร ก่อน

จ านองเป็นประกันภาระหน้ีกับธนาคาร  ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิลูกค้าต้องเป็น

ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีดว้ยตนเอง 

ค่าใช้จ่ายหลงัวนัทีจ่ดจ านอง       

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนก าหนด วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์:ไม่มีเรียกเก็บ 
 อตัราดอกเบ้ียผิดนัดช าระหน้ีค านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสัญญา 

บวกเพ่ิม 3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวดท่ีผิดนดัช าระไป
จนกวา่จะช าระเสร็จ แต่กรณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งหมดตั้งแต่วนัถดั
จากวนัฟ้อง (ทั้งน้ีอา้งอิงและเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

 ค่าติดตามทวงถามหน้ี :ไม่มีเรียกเก็บ 
 

วธีิการช าระ/ช่องทางการช าระ  ช่องทางช าระผา่นสาขาของ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) / ช าระผา่นเคานเ์ตอร์
เซอร์วสิหรือช่องทางอ่ืน  ๆ(มีค่าบริการ) 

 ลูกคา้จะไดรั้บใบแจง้ยอดผ่อนช าระต่อเดือน และรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น วงเงินสินเช่ือ ,จ านวน
เงินผ่อนช าระตามสัญญา เม่ือมีการท านิติกรรมสัญญากูเ้งิน และเม่ือลูกคา้มีการช าระค่างวด
สินเช่ือให้แก่ธนาคาร ลูกคา้จะไดรั้บใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซ่ึงจะมีรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น 
จ านวนเงินรับช าระ , เงินตน้คงเหลือ และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

 ลูกคา้สามารถเลือกการผอ่นช าระกบัธนาคารได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. ผอ่นช าระแบบปกติ โดยผอ่นช าระหน้ีใหธ้นาคารเป็นรายงวด เป็นจ านวนเงินเท่า ๆ กนัจนกวา่จะ

ช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
2. ผ่อนช าระแบบบอลลูน (Balloon Payment) เป็นการผ่อนช าระคืนเป็นรายงวดในเวลาท่ีก าหนด 

สูงสุดไม่เกิน 15 ปี LTV สูงสุดไม่เกิน 80%  แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ละเท่ากนั แต่จะมีเงินกอ้นท่ีตอ้ง
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จ่ายคืนในงวดสุดทา้ย ซ่ึงธนาคารก าหนดไวไ้ม่เกิน30%ของวงเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ียในการ
ค านวณค่างวด จะตอ้งบวกเพ่ิม 1.00% ต่อปีเสมอ(ตามตารางเปรียบเทียบการผอ่นช าระแบบปกติ
กบัแบบบอลลูนในเอกสารแนบทา้ย) 

เง่ือนไขการผ่อนช าระ  

 ลูกคา้ช าระเงินตน้ พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกนัตลอดอายสุัญญา หรือตาม
เง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยลูกคา้ตอ้งช าระเงินงวดเตม็จ านวนทุกคร้ัง สม ่าเสมอทุกเดือน หาก
ผิดนดัช าระหน้ีในเดือนจะก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระมีผลต่อสถานะบญัชีของลูกคา้ 

ล าดบัการตดัช าระ 

 ธนาคารจะน าเงินท่ีไดรั้บช าระหน้ีไปตดัช าระหน้ีดอกเบ้ีย เงินตน้ และค่าธรรมเนียมท่ีลูกคา้คา้ง
ช าระนานท่ีสุดก่อน แลว้จึงตดัช าระหน้ีท่ีคา้งช าระนานรองลงมา ตามล าดบั 

 กรณีลูกคา้มีสินเช่ือมากกวา่ 1 สัญญาลูกคา้จะผ่อนช าระเงินกูด้งักล่าวรวมกนัในคราวเดียวกนั
โดยมีขอ้มูลการตดัช าระเป็นล าดบัดงัน้ี 

1.   หากมีบญัชีคา้งช าระ จะน าเงินค่างวดท่ีผ่อนช าระไปตดัช าระค่างวดบญัชี ท่ีผิดนัดนานท่ีสุด
ตามล าดบั 

2.   กรณีช าระปกติ เงินค่างวดท่ีผอ่นช าระ จะน าไปตดัช าระค่างวดของบญัชีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงสุด
ตามล าดบั 

3.   หากเป็นบญัชีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากนั จะน าไปตดัค่างวดของบญัชีท่ีมีวงเงินอนุมติันอ้ยกวา่ก่อน 
4.   หากบญัชีใดบญัชีหน่ึงปิดบญัชีแลว้ จะน าเงินท่ีช าระไปตดัช าระในบญัชีท่ีมีภาระหน้ีคงเหลือ 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบั

ผลติภณัฑ์ 

 ลูกคา้ไม่สามารถน าดอกเบ้ียของวงเงินสินเช่ืออเนกประสงคไ์ปใชสิ้ทธิหักค่าลดหยอ่นในการ
เสียภาษี สิทธิในการหกัค่าลดหยอ่น จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 
 กรณีท่ีลูกคา้ผ่อนช าระค่างวดก่อนก าหนดการช าระอาจท าให้เกิดดอกเบ้ียจากวนัท่ีช าระก่อน

ก าหนดจนถึงวนัท่ีครบก าหนดช าระได ้ ลูกคา้ควรผ่อนช าระให้ตรงกบัวนัท่ีครบก าหนดช าระ
ตามสญัญา กรณีตอ้งการเปล่ียนวนัครบก าหนดช าระลูกคา้สามารถแจง้ความจ านงคข์อแกไ้ขได้
ตามงวดวนัครบก าหนดท่ีธนาคารก าหนดไวแ้ละลูกคา้ตอ้งไม่มีประวติัคา้งช าระหรือตอ้งช าระ
ค่างวดมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 งวดแลว้เสมอ 

 กรณีผิดนัดช าระหน้ี ค  านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพ่ิม

3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี  โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวดท่ีผิดนดัช าระไปจนกวา่

จะช าระเสร็จ แต่กรณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งหมดตั้งแต่วนัถดัจากวนั

ฟ้อง (ทั้งน้ีอา้งอิงการเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

ผลติภณัฑ์ประกนัภัยที ่

เกีย่วข้อง  

ประกนัอัคคภีัย / ท าไมต้องประกนัอัคคภีัย?  
 เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับหลกัประกันท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นความ

เสียหายจากไฟไหม ้ภยัธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน หรือภยัอ่ืนๆท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์โดยเงินค่า
สินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากการประกนัภยั สามารถน ามาซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีไดเ้อาประกนัภยั
ไว ้หรือหักช าระหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระของผูกู้ ้ซ่ึงหากมีเงินเหลือหลงัจากช าระหน้ีแลว้ธนาคาร
จะคืนเงินท่ีเหลือใหก้บัผูกู้ ้
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 ลูกคา้สามารถเลือกท่ีจะท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีน่าเช่ือถือได ้
เงื่อนไขการค านวณเบี้ยประกนัภัย : 

 ข้ึนอยูก่บัสภาพท่ีตั้งทรัพยสิ์น ลกัษณะโครงสร้างอาคารและการใชง้านระยะเวลาเอาประกนัภยั 
และทุนประกนั 

ทุนประกนัและระยะเวลาเอาประกนั : 
 ลูกคา้ตอ้งก าหนดทุนประกนัไม่นอ้ยกวา่ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างหรือตามท่ีธนาคารก าหนด 

ทั้งน้ีเพ่ือให้การซ้ือประกนัอคัคีภยัไดรั้บความคุม้ครองสูงสุดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์แต่หากขอ
วงเงินกูน้้อยกว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง ลูกคา้สามารถเลือกท าประกนัภยัดว้ยทุนประกนั
เท่ากบัหรือมากกว่าวงเงินกูแ้ต่ไม่เกินราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างและคุม้ครองตลอดระยะเวลา
เงินกูไ้ด ้ 

 กรณีท าประกนัภยัท่ีทุนประกนัภยัต ่ากว่าราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง จะไดรั้บค่าสินไหมตาม
สดัส่วนความเสียหายจริง เทียบกบัทุนประกนัภยั เช่น ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง 5,000,000 บาท
ท าทุนประกนั 2,500,000 บาท แลว้ไฟไหมมี้มูลค่าความเสียหาย 500,000 บาท ประกนัจะจ่ายค่า
สินไหม 250,000 บาท ตามสดัส่วนความเสียหาย 

 อยา่งไรก็ตามธนาคารจะแนะน าใหท้ าทุนประกนัเท่ากบัราคาหลกัประกนัตลอดระยะเวลาการกู ้

หรือแมลู้กคา้ผ่อนช าระเงินกูเ้สร็จแลว้ เพราะถา้มีเหตุไม่คาดฝันเกิดข้ึน อยา่งนอ้ยก็มีประกนัท่ี

ช่วยชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้ 

ประกนัชีวติคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA) / MRTA มีประโยชน์อย่างไร? 

 เป็นการคุม้ครองชีวิตของผูเ้อาประกันเพ่ือจ่ายชดเชยภาระหน้ีของลูกคา้ ท่ีค้างช าระอยู่กับ
ธนาคารแทนลูกคา้ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกบัทายาทหรือให้เป็นภาระกบัทายาทนอ้ยท่ีสุดและเบ้ีย
ประกนัระยะเวลาเอาประกนั 10 ปีข้ึนไป สามารถน าไปใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษีได ้

 การท าประกนั MRTA ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของผูกู้ ้โดยไม่มีผลตอ่การอนุมติัสินเช่ือ 
เงื่อนไขการค านวณเบี้ยประกนัชีวติคุ้มครองสินเช่ือ : 
 ข้ึนอยูก่บัอาย ุเพศ ระยะเวลาเอาประกนั ทุนประกนัภยั และประเภทการคุม้ครอง 

เอกสารประกอบการสมคัร เอกสารแสดงตน       

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาทะเบียนสมรสและใบส าคญัการหยา่  (ถา้มี) 
เอกสารยนืยนัรายได้ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว  

 ใบทะเบียนการคา้ หรือ ใบส าคญัการจดทะเบียนพาณิชย ์
 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงท่ีมาของรายได ้
 ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษียอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด (ถา้มี) 
 รูปถ่ายและแผนท่ีตั้งกิจการ 
 เอกสารหลกัประกนั    

 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ( ส าเนาโฉนดท่ีดิน ) ส าเนาหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด  (หนา้/หลงั ) 
 หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ส่ิงปลูกสร้าง ( ถา้มี ) 
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การแจ้งเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการ

ให้บริการ 

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบ้ริการเช่น อตัราดอกเบ้ียค่าธรรมเนียม ท่ีท าใหลู้กคา้
เสียประโยชน์ ธนาคารจะท าการแจง้ล่วงหนา้ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องธนาคารหรือสามารถติดต่อ
ขอทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากทุกสาขาธนาคาร หรือสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลผลิตภณัฑท์าง
การเงินทางเวบ็ไซตศู์นยคุ์ม้ครองผูใ้หบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 

ช่องทางการตดิต่อ /รับข้อ

ร้องเรียนของธนาคาร 

ช่องทางการตดิต่อธนาคาร        

 ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ ผ่านช่องทางในการติดต่อ โทร. 02-
697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

 ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ ผ่านช่องทางในการติดต่อ โทร. 02-
697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

 ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โทร 1213 หรือ
อีเมล fcc@bot.or.th 

หมายเหตุ :  ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใช้บริการหรือซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตกลงใช้บริการหรือ 
ซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักล่าวแลว้ ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใช้บริการผลิตภณัฑท์างการเงินและประกาศอตัราค่าบริการต่าง  ๆเบ้ียปรับ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและค่าบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศต่อไป 

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

 
 

                             ลงช่ือ___________________________________ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี   __________/________________/_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tcrbank.com/
http://www.tcrbank.com/
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เอกสารแนบท้าย 
 

   ใบเสนอรายละเอียดเปรียบเทียบการผอ่นช าระสินเช่ือบา้นท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนัแบบบอลลูน (Balloon Payment) 
         

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

 ตวัอย่าง   

วงเงนิกู้ (บาท) อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา (ปี) จ านวนเงนิ Balloon 

2,000,000 6.95% 15 600,000 
 

 ความแตกต่างของการผ่อนช าระ 

 
 

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

  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการผ่อนช าระ ค่างวดแบบบอลลูน ตามสัญญาซ่ึงจะมจี านวนเงินที่ผ่อนช าระในงวดปกติเท่าๆกัน แต่จ านวน
เงินค่างวดจะน้อยกว่าการผ่อนตามสัญญาปกติท่ัวไปดังน้ันในการผ่อนช าระในงวดสุดท้ายเพ่ือช าระหนีเ้สร็จส้ินและปิดบัญชีตาม
สัญญาน้ัน จะมค่ีางวดมากกว่าค่างวดท่ีผ่อนช าระปกติโดยลูกค้าจะต้องช าระหนีท่ี้ค้างท้ังหมดในงวดสุดท้าย หรือท่ีเรียกว่า “ Balloon 
Payment “ เพ่ือจะสามารถปิดบัญชีเสร็จส้ิน ตามสัญญาเงินกู้ได้ 

 

ทั้งน้ีตารางแสดงการผ่อนช าระค่างวดขา้งตน้ เป็นเพียงตวัอย่างขอ้มูลการผ่อนช าระหน้ีเงินกู้เท่านั้น เพ่ือเป็นขอ้มูลทางเลือกให้กับ
ลูกคา้เลือกผ่อนช าระค่างวดเงินกู้ตามความประสงค์ของลูกคา้ ส าหรับจ านวนเงินการผ่อนแต่ละงวดข้ึนอยู่กับจ านวนเงินตน้ท่ีกูไ้ปจาก
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 าระในงวดสุดทา้ยอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามประกาศ
ของธนาคารหรือผูกู้ผ้อ่นช าระหน้ีไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวด้งักล่าว                                                                                                

 ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามและขอรับขอ้มูลการค านวณค่างวดตามรายละเอียดของสินเช่ือท่ีท่านไดส้มคัรใชบ้ริการไวไ้ด้
โดยแจง้ความจ านงกบัเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือท่ีดูแลบญัชีของท่านเพ่ือน าส่งรายละเอียดใหก้บัท่านต่อไป                                            


