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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย (Product Catalog)
ชื่อผลิตภัณฑ์
• ลักษณะผลิตภัณฑ์

• คุณสมบัตผิ ู้กู้

• วงเงินสินเชื่อ
• ระยะเวลากู้
• การชาระเงิน
• สมัครบ้านพร้อม
บัตร

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี (TMB Home Loan) สาหรับลูกค้าทั่วไป
เป็ นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ตอ้ งจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็ นประกันหนีก้ บั ธนำคำรโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อซือ้ บ้ำนพร้อมที่ดนิ , ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อเป็ นที่อยู่อำศัยของตนเอง บิดำ มำรดำ หรือบุตร
ผูก้ หู้ ลัก
ผูก้ รู้ ว่ ม
- อำยุ 20 - 60 ปี สัญชำติไทย
- อำยุ 20 ปี ขนึ ้ ไป สัญชำติไทย (ไม่อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติเป็ นผูก้ รู้ ว่ ม)
- กรณีผมู้ ีรำยได้ประจำ รำยได้ขนั้ ต่ำ 15,000 บำทต่อเดือน อำยุงำนปั จจุบนั ตัง้ แต่ 4 เดือน ขึน้ ไป
- ไม่กำหนดรำยได้ขนั้ ต่ำ
- กรณีเจ้ำของกิจกำร รำยได้ขนั้ ต่ำ 20,000 บำทต่อเดือน กิจกำรปั จจุบนั จดทะเบียนดำเนินกำรตัง้ แต่ 2 ปี ขึน้ ไป
- จำนวนผูก้ รู้ ว่ มสูงสุด 2 รำย มีควำมสัมพันธ์กบั ผูก้ หู้ ลักในฐำนะคูส่ มรส (ทัง้ ที่จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียน
สมรส), บิดำ, มำรดำ, บุตร, หรือพี่นอ้ งร่วมบิดำ – มำรดำเดียวกัน
วงเงินสินเชื่อขัน้ ต่ำ 500,000 บำท และสูงสุดไม่เกิน 30 ล้ำนบำท
สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับอำยุผกู้ แู้ ล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
ผ่อนชำระแบบคำนวณอัตรำเดียวเท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำ (Normal Straight Installment) โดยกำรผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นประจำทุกเดือน แบบอัตรำเดียวเท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้ ตำมวิธีกำรคำนวณอัตรำกำรผ่อนชำระปกติท่ ัวไป
หำกลูกค้ำไม่เคยถือบัตรเครดิต TMB ลูกค้ำสำมำรถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต TMB ควบคูก่ บั ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อบ้ำน ทัง้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มที่ย่ืนเอกสำรรำยได้เพื่อใช้คำนวณรำยได้ในกำรสมัครสินเชื่อบ้ำน โดยธนำคำรจะอนุมตั บิ ตั รเครดิต
ให้เฉพำะลูกค้ำที่ได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อบ้ำนพร้อมจดจำนองกับธนำคำรเท่ำนัน้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มต้องมีรำยได้ขนั้ ต่ำ 20,000 บำทขึน้ ไป และผ่ำนหลักเกณฑ์ของธนำคำรเท่ำนัน้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรออกบัตรเครดิตให้ลกู ค้ำ หำกลูกค้ำรำยได้
ของลูกค้ำ ตัง้ แต่ 30,000 บำทขึน้ ไป จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Fast หำกรำยได้ของลูกค้ำ ต่ำกว่ำ 30,000บำท จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Chill
สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี TMB Home Loan (กรณีลูกค้าซือ้ จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทธ่ี นาคารกาหนด)
MRR = 7.15% ต่อปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-3.75% ต่อปี
3.40% ต่อปี
ธนำคำรรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

ปี ท่ี 1-3 :
MRR-4.10% ต่อปี
3.05% ต่อปี
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
• สินเชือ่ บ้าน ทีเอ็มบี TMB Home Loan (โครงการทั่วไป)
• อัตราดอกเบีย้

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
3.89% ต่อปี
5.25% ต่อปี

ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ลูกค้ำรับภำระ
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

อัตรำดอกเบีย้
ปี ที่ 1-3 :
MRR-2.00% ต่อปี
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.90% ต่อปี

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
5.15% ต่อปี
5.25% ต่อปี

ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ลูกค้ำรับภำระ
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ปี ที่ 1-3 :
MRR-0.90% ต่อปี
6.25% ต่อปี
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-0.80% ต่อปี
6.35% ต่อปี

ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ลูกค้ำรับภำระ
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

ลูกค้ำรับภำระ
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-2.40% ต่อปี
4.75% ต่อปี
ธนำคำรรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

ปี ท่ี 1-3 :
MRR-2.75% ต่อปี
4.40% ต่อปี
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
• สินเชือ่ บ้าน ทีเอ็มบี TMB Home Loan (บ้านมือสอง)

อัตรำดอกเบีย้
ปี ที่ 1-3 :
MRR-3.26% ต่อปี
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.90% ต่อปี

ลูกค้ำรับภำระ
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-1.40% ต่อปี
5.75% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.30% ต่อปี
5.85% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย (Product Catalog)
ชื่อผลิตภัณฑ์
• ลักษณะผลิตภัณฑ์

• คุณสมบัตผิ ู้กู้

• วงเงินสินเชื่อ
• ระยะเวลากู้
• การชาระเงิน
• สมัครบ้านพร้อมบัตร

• อัตราดอกเบีย้

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Home Loan Refinance) สาหรับลูกค้าทั่วไป
เป็ นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ตอ้ งจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็ นประกันหนีก้ บั ธนำคำรโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์จำกธนำคำร และเฉพำะสถำบันกำรเงินที่ธนำคำรให้ควำมเห็นชอบเท่ำนัน้ (วงเงินสินเชื่อไม่เกินภำระหนีต้ น้
เงินเดิม)
ผู้กู้หลัก
ผู้กู้ร่วม
- อำยุ 20 - 60 ปี สัญชำติไทย
- อำยุ 20 ปี ขนึ ้ ไป สัญชำติไทย (ไม่อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติเป็ นผูก้ รู้ ว่ ม)
- กรณีผมู้ ีรำยได้ประจำ รำยได้ขนั้ ต่ำ 15,000 บำทต่อเดือน อำยุงำนปั จจุบนั ตัง้ แต่ 4 เดือน ขึน้ ไป
- ไม่กำหนดรำยได้ขนั้ ต่ำ
- กรณีเจ้ำของกิจกำร รำยได้ขนั้ ต่ำ 20,000 บำทต่อเดือน กิจกำรปั จจุบนั จดทะเบียนดำเนินกำรตัง้ แต่ 2 ปี ขึน้ ไป
- จำนวนผูก้ รู้ ว่ มสูงสุด 2 รำย มีควำมสัมพันธ์กบั ผูก้ หู้ ลักในฐำนะคูส่ มรส (ทัง้ ที่จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียน
สมรส), บิดำ, มำรดำ, บุตร, หรือ พี่นอ้ งร่วมบิดำ – มำรดำเดียวกัน
- วงเงินสูงสุดได้ไม่เกินภำระหนีต้ น้ เงินเดิมจำกสถำบันกำรเงินอื่น หรือ ไม่เกิน 95%-100% ของรำคำประเมินธนำคำร แล้วแต่รำคำใด จะต่ำกว่ำ
- สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับอำยุผกู้ แู้ ล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
- กรณีสมัครผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อบ้ำน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ พร้อมกับสินเชื่อบ้ำนอเนกประสงค์ (TMB Home For Cash) ในครำวเดียวกัน สำมำรถขยำยระยะเวลำผ่อนชำระสูงสุด ไม่เกินระยะเวลำที่สมัครสินเชื่อบ้ำน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์
ผ่อนชำระแบบคำนวณอัตรำเดียวเท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำ (Normal Straight Installment) โดยกำรผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นประจำทุกเดือน แบบอัตรำเดียวเท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้ ตำมวิธีกำรคำนวณอัตรำกำรผ่อนชำระปกติ
ทั่วไป
หำกลูกค้ำไม่เคยถือบัตรเครดิต TMB ลูกค้ำสำมำรถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต TMB ควบคูก่ บั ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อบ้ำน ทัง้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มที่ย่ืนเอกสำรรำยได้เพื่อใช้คำนวณรำยได้ในกำรสมัครสินเชื่อบ้ำน โดยธนำคำรจะอนุมตั บิ ตั ร
เครดิตให้เฉพำะลูกค้ำที่ได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อบ้ำนพร้อมจดจำนองกับธนำคำรเท่ำนัน้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มต้องมีรำยได้ขนั้ ต่ำ 20,000 บำทขึน้ ไป และผ่ำนหลักเกณฑ์ของธนำคำรเท่ำนัน้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรออกบัตรเครดิตให้ลกู ค้ำ หำก
ลูกค้ำรำยได้ของลูกค้ำ ตัง้ แต่ 30,000 บำทขึน้ ไป จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Fast หำกรำยได้ของลูกค้ำ ต่ำกว่ำ 30,000บำท จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Chill
• อัตราดอกเบีย้ สินเชือ่ บ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Home Loan Refinance) พิเศษเฉพาะกลุ่ม TMB Staff, WB,PB ,TMB Payroll, อาชีพแพทย์
MRR = 7.15% ต่อปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ปี ท่ี 1-3 :
MRR-3.90% ต่อปี
3.25% ต่อปี
ธนำคำรรับภำระ
ปี ท่ี 1-3
: MRR-3.26% ต่อปี
3.89% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.90% ต่อปี
5.25% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ท่ี 1-3 :
MRR-4.16% ต่อปี
2.99% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
• อัตราดอกเบีย้ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Home Loan Refinance) ลูกค้าทั่วไป
กรณีสมัครครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA, Direct Debit, Debit Card)
กรณีสมัครไม่ครบผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
3 ปี แรก
: MRR-3.75% ต่อปี
3.40% ต่อปี
ธนำคำรรับภำระ
ปี ท่ี 1-3
: MRR-3.15% ต่อปี
4.00% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.90% ต่อปี
5.25% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ท่ี 1-3 :
MRR-4.10% ต่อปี
3.05% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ท่ี 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย (Product Catalog)
ชื่อผลิตภัณฑ์
• ลักษณะผลิตภัณฑ์

• คุณสมบัตผิ ู้กู้

• วงเงินสินเชื่อ
• ระยะเวลากู้
• การชาระเงิน
• สมัครบ้านพร้อม
บัตร

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (TMB Home for Cash) สาหรับลูกค้าทั่วไป
เป็ นสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นเงินกูแ้ บบมีหลักประกัน โดยต้องจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็ นประกันหนีก้ บั ธนำคำร โดยผูก้ จู้ ะต้องมีหลักประกันเป็ นบ้ำนพร้อมที่ดนิ , ห้องชุดคอนโดมิเนียม ซึง่ จะต้องเป็ นที่อยู่อำศัยของ
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว
- สินเชื่อบ้ำนอเนกประสงค์ - Top Up (TMB Home For Cash - Top Up) เป็ นสินเชื่อบ้ำนอเนกประสงค์ โดยเป็ นกำรขอสินเชื่อเพิ่ม ซึง่ ผูก้ ตู้ อ้ งมีสนิ เชื่อที่อยู่อำศัยกับ TMB อยู่แล้ว
ผู้กู้หลัก
ผู้กู้ร่วม
- อำยุ 20 - 60 ปี สัญชำติไทย
- อำยุ 20 ปี ขนึ ้ ไป สัญชำติไทย (ไม่อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติเป็ นผูก้ รู้ ว่ ม)
- กรณีผมู้ ีรำยได้ประจำ รำยได้ขนั้ ต่ำ 15,000 บำทต่อเดือน อำยุงำนปั จจุบนั ตัง้ แต่ 4 เดือน ขึน้ ไป
- ไม่กำหนดรำยได้ขนั้ ต่ำ
- กรณีเจ้ำของกิจกำร รำยได้ขนั้ ต่ำ 20,000 บำทต่อเดือน กิจกำรปั จจุบนั จดทะเบียนดำเนินกำรตัง้ แต่ 2 ปี ขึน้ ไป
- จำนวนผูก้ รู้ ว่ มสูงสุด 2 รำย มีควำมสัมพันธ์กบั ผูก้ หู้ ลักในฐำนะคูส่ มรส (ทัง้ ที่จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียน
สมรส), บิดำ, มำรดำ, บุตร, หรือ พี่นอ้ งร่วมบิดำ – มำรดำเดียวกัน
- สินเชื่อบ้ำนอเนกประสงค์วงเงินสินเชื่อขัน้ ต่ำ 500,000 บำท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้ำนบำท, สินเชื่อบ้ำนอเนกประสงค์สำหรับลูกค้ำสินเชื่อบ้ำน ทีเอ็มบี รำยเดิม วงเงินสินเชื่อ ขัน้ ต่ำ 100,000 บำท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
- สินเชื่อบ้ำนอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ วงเงินสินเชื่อขัน้ ต่ำ 500,000 บำท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้ำนบำท สำมำรถขอวงเงินสินเชื่อได้ 2 แบบคือ 1.วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน ภำระหนีต้ น้ เงินเดิม 2.วงเงินสินเชื่อ ที่เกิน ภำระหนีต้ น้ เงินเดิม
สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับอำยุผกู้ ู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
ผ่อนชำระแบบคำนวณอัตรำเดียวเท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำ (Normal Straight Installment) โดยกำรผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นประจำทุกเดือน แบบอัตรำเดียวเท่ำกันตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้ ตำมวิธีกำรคำนวณอัตรำกำรผ่อนชำระปกติท่ ัวไป
หำกลูกค้ำไม่เคยถือบัตรเครดิต TMB ลูกค้ำสำมำรถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต TMB ควบคูก่ บั ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อบ้ำน ทัง้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มที่ย่ืนเอกสำรรำยได้เพื่อใช้คำนวณรำยได้ในกำรสมัครสินเชื่อบ้ำน โดยธนำคำรจะอนุมตั บิ ตั รเครดิต
ให้เฉพำะลูกค้ำที่ได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อบ้ำนพร้อมจดจำนองกับธนำคำรเท่ำนัน้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มต้องมีรำยได้ขนั้ ต่ำ 20,000 บำทขึน้ ไป และผ่ำนหลักเกณฑ์ของธนำคำรเท่ำนัน้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรออกบัตรเครดิตให้ลกู ค้ำ หำกลูกค้ำรำยได้
ของลูกค้ำ ตัง้ แต่ 30,000 บำทขึน้ ไป จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Fast หำกรำยได้ของลูกค้ำ ต่ำกว่ำ 30,000บำท จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Chill
•
•
•

• อัตราดอกเบีย้

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (TMB Home For Cash)
สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ TMB Home For Cash (Refinance) เฉพาะหลักประกันใหม่
สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ Top up (TMB Home For Cash-Top up)
กรณีซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
กรณีไม่ซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Non-MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-1.40% ต่อปี
5.75% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 1-3
: MRR-0.40% ต่อปี
6.75% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.15% ต่อปี
6.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-0.15% ต่อปี
7.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

MRR = 7.15% ต่อปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย (Product Catalog)
ชื่อผลิตภัณฑ์

• ลักษณะผลิตภัณฑ์

• คุณสมบัตผิ ู้กู้

• วงเงินสินเชื่อ

• ระยะเวลากู้
• การชาระเงิน
• สมัครบ้านพร้อมบัตร

สินเชื่อสวัสดิการเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย (TMB BenefitPlus Home Loan) สาหรับข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจา
เป็ นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ตอ้ งจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็ นประกันหนีก้ บั ธนำคำร ให้บริกำรเฉพำะข้ำรำชกำรทหำร หรือลูกจ้ำงประจำ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) เพื่อซือ้ บ้ำนพร้อมที่ดนิ , ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อเป็ นที่อยู่อำศัยของตนเอง บิดำ มำรดำ หรือบุตร
(2) เพื่อรีไฟแนนซ์จำกธนำคำรและเฉพำะสถำบันกำรเงินที่ธนำคำรให้ควำมเห็นชอบเท่ำนัน้ (วงเงินสินเชื่อไม่เกินภำระหนีต้ น้ เงินเดิม)
- สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (TMB BenefitPlus Home For Cash) เป็ นสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ในรู ปแบบของวงเงินกู้ (Term Loan) ให้บริกำรแก่ขำ้ รำชกำรทหำร หรือลูกจ้ำงประจำ โดยผูก้ จู้ ะต้องมี
หลักประกันเป็ น บ้ำนพร้อมที่ดนิ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ซึง่ จะต้องเป็ นที่อยู่อำศัยของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว
ผู้กู้หลัก
- เป็ นข้ำรำชกำรทหำร หรือ ลูกจ้ำงประจำ (ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว) ของหน่วยงำนรำชกำรทหำร สังกัดปลัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ ไม่รวมลูกจ้ำงชั่วครำว อำสำสมัครทหำร
พรำน พลทหำร (ทหำรเกณฑ์) และพนักงำนรำชกำร ของหน่วยงำนรำชกำรทหำร ที่จะไม่ได้รบั สิทธิ์ในกำรกู้
- อำยุ 20 - 55 ปี สัญชำติไทย รำยได้ขนั้ ต่ำ 15,000 บำทต่อเดือน
ผู้กู้ร่วม
- อำยุ 20 ปี ขนึ ้ ไป สัญชำติไทย (ไม่อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติเป็ นผูก้ รู้ ว่ ม)
- ไม่กำหนดรำยได้ขนั้ ต่ำ
- จำนวนผูก้ รู้ ว่ มสูงสุด 2 รำย มีควำมสัมพันธ์กบั ผูก้ หู้ ลักในฐำนะคูส่ มรส (ทัง้ ที่จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียนสมรส), บิดำ, มำรดำ, บุตร, หรือ พี่นอ้ งร่วมบิดำ – มำรดำเดียวกัน
- วงเงินสินเชื่อขัน้ ต่ำ 5 แสนบำท และสูงสุดไม่เกิน 20 ล้ำนบำท
- ในกรณีมีผกู้ รู้ ว่ มที่ไม่ใช่ขำ้ รำชกำรทหำร หรือ ลูกจ้ำงประจำ ของหน่วยงำนรำชกำรทหำร (กรณีนบั รวมรำยได้กำรขอสินเชื่อ) สำมำรถขอวงเงินสินเชื่อรวมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 150 เท่ำของรำยได้รวมผูก้ หู้ ลักที่ตรวจสอบแล้ว
หมำยเหตุ : วงเงินสินเชื่อ ขึน้ อยู่กบั จำนวนเงินที่ได้รบั อนุมตั จิ ริง
- ขัน้ ต่ำ 10 ปี (หรือ 120 เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 35 ปี (หรือ 420 เดือน) ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับอำยุผกู้ แู้ ล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
- กรณีสมัครผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อสวัสดิกำรเพื่อที่อยู่อำศัย รีไฟแนนซ์ พร้อมกับสินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (TMB BenefitPlus Home For Cash) ในครำวเดียวกัน สำมำรถขยำยระยะเวลำผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน
ระยะเวลำที่สมัครสินเชื่อสวัสดิกำรเพื่อที่อยู่อำศัย รีไฟแนนซ์
ผ่อนชำระแบบอัตรำขัน้ บันได (TMB Step Installment) โดยเริ่มต้นปี แรก ค่ำงวดจะน้อยกว่ำปกติ และเพิ่มขึน้ ตำมอัตรำกำรเติบโตทุกปี จนถึงปี ท่ี 4 จำกนัน้ ค่ำงวดจะไม่เพิ่มขึน้ จนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเงินกู)้
หำกลูกค้ำไม่เคยถือบัตรเครดิต TMB ลูกค้ำสำมำรถเลือกสมัครผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต TMB ควบคูก่ บั ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อบ้ำน ทัง้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มที่ย่ืนเอกสำรรำยได้เพื่อใช้คำนวณรำยได้ในกำรสมัครสินเชื่อบ้ำน โดยธนำคำรจะอนุมตั บิ ตั ร
เครดิตให้เฉพำะลูกค้ำที่ได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อบ้ำนพร้อมจดจำนองกับธนำคำรเท่ำนัน้ ผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มต้องมีรำยได้ขนั้ ต่ำ 20,000 บำทขึน้ ไป และผ่ำนหลักเกณฑ์ของธนำคำรเท่ำนัน้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรออกบัตรเครดิตให้ลกู ค้ำ หำก
ลูกค้ำรำยได้ของลูกค้ำ ตัง้ แต่ 30,000 บำทขึน้ ไป จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Fast หำกรำยได้ของลูกค้ำ ต่ำกว่ำ 30,000 บำท จะได้รบั อนุมตั บิ ตั รเครดิต TMB So Chill
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•

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยบ้านใหม่และบ้านมือสอง (TMB BenefitPlus Home Loan)
กรณีซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-3.75% ต่อปี
3.40% ต่อปี
ธนำคำรรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ที่ 1-3 :
MRR-4.10% ต่อปี
3.05% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

กรณีไม่ซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Non-MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-3.26% ต่อปี
3.89% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.90% ต่อปี
5.25% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

•

• อัตราดอกเบีย้

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (TMB BenefitPlus Home Loan Refinance)
กรณีซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-3.75% ต่อปี
3.40% ต่อปี
ธนำคำรรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ที่ 1-3 :
MRR-4.10% ต่อปี
3.05% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-2.15% ต่อปี
5.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

กรณีไม่ซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Non-MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3
: MRR-3.15% ต่อปี
4.00% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.90% ต่อปี
5.25% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

•

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (TMB BenefitPlus Home For Cash)
กรณีซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-1.40% ต่อปี
5.75% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.15% ต่อปี
6.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

กรณีไม่ซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Non-MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3
: MRR-0.40% ต่อปี
6.75% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-0.15% ต่อปี
7.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง

•

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (TMB Benefit Plus Home For Cash Refinance)
กรณีซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
กรณีไม่ซอื้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Non-MRTA)
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
อัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ เฉลี่ย
ค่ำจดจำนอง 1% ครั้งเดียว
ปี ที่ 1-3 :
MRR-1.40% ต่อปี
5.75% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 1-3
: MRR-0.40% ต่อปี
6.75% ต่อปี
ลูกค้ำรับภำระ
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-1.15% ต่อปี
6.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป: MRR-0.15% ต่อปี
7.00% ต่อปี
ค่ำจดทะเบียนจำนอง
Remark:

MRR = 7.15% ต่อปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

กรณีลก
ู ค ้าได ้รับยกเว ้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานอง ธนาคารออกค่าจดทะเบียนจานองให ้ตามทีจ
่ า่ ย 1% ของวงเงินกู ้สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยจะโอนเงินดังกล่าวให ้ผู ้กู ้ภายใน 7 วันทาการ หากไถ่ถอนจานอง
ภายใน 5 ปี แรก นับจากวันทีท
่ าสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บค่าจดทะเบียนจานองจานวนนีค
้ น
ื
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