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ข้ อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อธุรกิจ ที่มีหลักประกัน
(1.) ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ขำย / ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ :

จำนวนเงิน / วงเงิน
ระยะเวลำกำรผ่ อนชำระ

หลักประกัน

ประเภทกำรผ่ อนชำระ

(2.) อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ
อัตรำดอกเบีย้

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) / TMB
สินเชื่อเอสเอ็มอี ก้ ำวกระโดด (SME Step Up)
 เงินกู้ระยะยาว Term Loan (T/L)
 เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี Overdraft (O/D)
 เงินกู้เพื่อซื ้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (BA)
 Refinance
วงเงิน 300,000 – 20,000,000 บาท
 ผ่อนชาระภายใน 10 ปี กรณีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 ผ่อนชาระภายใน 12 ปี กรณีเป็ นสินเชื่อเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ในการดาเนินกิจการของบริษัท เช่น สร้ าง
หรือซื ้อโรงงาน โกดังสินค้ า (Warehouse)
 ผ่อนชาระภายใน 20 ปี กรณีเป็ นสินเชื่อเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ (Core Asset) ของบริษัท เช่น ที่ทาการ
บริษัท สานักงาน (Home Office)
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง เช่น บ้ าน , คอนโด , อาคารพาณิชย์ , โฮมออฟฟิ ศ , อาคารสานักงาน , โกดัง ,
โรงงาน , สถานประกอบการ, หนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดิน (นส.3 ก.) , (ไม่รับที่ดินเปล่า , ไม่
รับที่ดินเพื่อการเกษตร)
T/L , BA , Refinance ผ่อนชาระเป็ นรายเดือนเท่ากันทุกงวด โดยคานวณแบบลดต้ นลดดอก
O/D ธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยจากยอดใช้ จริง ณ สิ ้นวันทุกวัน โดยเรียกเก็บ ณ วันทาการสุดท้ ายของ
เดือน กรณีลกู ค้ าไม่ชาระดอกเบี ้ย ธนาคารจะนาดอกเบี ้ยทบเข้ ากับเงินต้ นในเดือนถัดไป
อัตรำดอกเบีย้ ประเภทผลิตภัณฑ์ T/L , BA , Refinance (ต่ อปี )
LTV
Package A
Package B
>60-80%
MRR+1.25%
MRR+2.25%
MRR+1.00%
MRR+2.00%
≤60%

Package C
MRR+3.25%
MRR+3.00%

อัตรำดอกเบีย้ ประเภทผลิตภัณฑ์ O/D (ต่ อปี )
LTV
Package A
Package B
Package C
>60-80%
MRR+2.25%
MRR+3.25%
MRR+4.25%
MRR+2.00%
MRR+3.00%
MRR+4.00%
≤60%
หมำยเหตุ : - อัตราดอกเบี ้ย MRR (Minimum Retail Rate) เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร ซึง่ จะติดประกาศให้ ทราบที่สาขา TMB และที่
www.tmbbank.com ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ย MRR ล่าสุด มีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่
1 มีนาคม 2564 = 6.28% ต่อปี
- LTV คือ สัดส่วนวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
- ธนาคารคานวณดอกเบี ้ยตามประเภทกลุม่ ลูกค้ าเป็ นรายเดือนตามอัตราข้ างต้ น ซึง่ ท่าน
สามารถดูรายละเอียดได้ ในใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์
- Package A, B, C เป็ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์เสริ มให้ กบั ลูกค้ าตามความต้ องการของ
ลูกค้ า ทังนี
้ ้ การซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมไม่มีผลต่อการอนุมตั ิสินเชื่อ
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- ผลิตภัณฑ์เสริ ม ได้ แก่

อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ

ตัวอย่ ำงประมำณกำรผ่ อนชำระ
สาหรับค่างวดผ่อนชาระรายเดือน และจานวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชาระคืนตลอดอายุสญ
ั ญา ขึ ้นอยู่กบั
ข้ อมูลการขอสินเชื่อของท่าน
ตัวอย่ ำงประมำณกำร ซึง่ คานวณจากสินเชื่อ T/L เงินต้ น 1,000,000 บาท สัดส่วนวงเงินสินเชื่อต่อ
มูลค่าหลักประกัน ( LTV) = 60% ระยะเวลาการกู้ยืม 10 ปี อัตราดอกเบี ้ย MRR = 6.28% และลูกค้ า
เลือก Package A ระยะเวลาผ่อนชาระของลูกค้ า ดังนี ้
ระยะ
อัตรำดอกเบีย้
ยอดผ่ อนชำระ ประมำณกำรจำนวนเงิน
เวลำกำร
ทัง้ หมดที่ต้องชำระคืน
(ต่ อปี )
ต่ อเดือน
ตลอดอำยุสัญญำ
ผ่ อนชำระ
ปี ที่ 1-10 = MRR +1% ต่ อปี

อัตรำดอกเบีย้ หรื อเบีย้ ปรับกรณีผดิ
นัดชำระหนี ้
(มีผลตังแต่
้ 1 เมษายน 2564)
(3.) เงื่อนไข
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร

(4,) ค่ ำบริกำร/ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม

120 งวด

11,750 บำท

1,410,000 บำท

 สินเชื่อเงินกู้ คานวณจากอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี
 สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) คานวณจากอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้ อยละ
3 ต่อปี ของเงินต้ นที่ค้างชาระทังจ
้ านวน
 คุณสมบัติผ้ กู ้ ู
 อายุ 20 – 65 ปี (อายุผ้ กู ้ รู วมระยะเวลาผ่อนชาระต้ องไม่เกิน 70 ปี )
 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 ประสบการณ์ในการทาธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป
 มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
 การวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
เงินกู้ระยะยาว (T/L) = 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) = 2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ
 การยกเลิกสินเชื่อที่อนุมตั ิแล้ ว (Cancellation Fee)
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) = 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ยกเลิก
 การชาระคืนต้ นเงินกู้ก่อนกาหนด (Prepayment Fee )
เงินกู้ระยะยาว (T/L) = 2% ของยอดเงินต้ นคงเหลือ ณ วันที่ลูกหนี ้ทาการไถ่ถอนสินเชื่อ เฉพำะ
กรณี Refinance ดังนี ้
- หากระยะเวลาการผ่อนชาระมากกว่า 5 ปี (Tenor > 5 ปี ) คิดค่าปรับไถ่ถอนตามสัญญาที่ ระบุ
เมื่อไถ่ถอนก่อน 5 ปี
- หากระยะเวลาการผ่อนชาระน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี (Tenor ≤ 5 ปี ) คิดค่าปรับไถ่ถอนตาม
สัญญาที่ระบุ เมื่อไถ่ถอนก่อนอายุสญ
ั ญา 1 ปี เช่น ระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้ 4 ปี จะต้ อง
ชาระค่าธรรมเนียมการชาระคืนต้ นเงินกู้ก่อนกาหนดเมื่อชาระคืนในปี ที่ 3
 ค่าประเมินหลักประกันขึ ้นอยู่กบั ขนาดและชนิดของหลักประกัน
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 ค่าจดจานอง 1% ของวงเงินจดจานอง
 ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
(5.) ข้ อแนะนำ/คำเตือน
ข้ อควรระวัง

กำรแจ้ งให้ ชำระหนีห้ รื อค่ ำธรรมเนียม
ต่ ำง ๆ

กำรแจ้ งได้ รับชำระเงินจำกลูกค้ ำ

กำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้ บริกำร หรื อกำรแจ้ งเตือนที่สำคัญ
ต่ ำงๆ

(6.) ช่ องทำงในกำรติดต่ อ
ช่ องทำงในกำรติดต่ อผู้ให้ บริกำร

ช่ องทำงในกำรแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน

 กรณีท่ำนไม่ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ได้
 ในการติดตามทวงถามหนี ้ : ธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่น เรียกเก็บหนี ้แทนธนาคาร
โดยจะประกาศชื่อผู้ดาเนินการแทนธนาคาร ไว้ ที่สานักงานใหญ่หรือสาขา TMB และอาจมี
ค่าติดตามทวงถามหนี ้
 สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระ
หนี ้คงค้ างที่ท่านมีอยูก่ บั ธนาคาร
 ธนาคารอาจใช้ สิทธิ์ระงับ/ยกเลิกการใช้ วงเงิน หากท่านไม่ชาระยอดหนี ้คงค้ างเมื่อถึงกาหนด
ชาระ และอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
 ท่านจะได้ รับแจ้ งยอดผ่อนชาระต่อเดือน ตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ และสาเนา
สัญญาการใช้ บริการที่ธนาคารจะจัดส่งให้ ท่าน
 กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการอื่นใด นอกจากที่ต้องชาระเป็ นประจา ธนาคารจะแจ้ ง
ให้ ท่านทราบทุกครัง้ ก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ
ท่านจะได้ รับใบเสร็จรับเงิน ที่ธนาคารได้ สง่ ให้ ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ซึง่
จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จานวนเงินรับชาระ, เงินต้ น, ดอกเบี ้ย, ค่าติดตามทวงถามหนี ้/ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ (ถ้ ามี) และ เงินต้ นคงเหลือ เป็ นต้ น เมื่อท่านได้ ชาระค่างวดสินเชื่อให้ แก่ธนาคารแล้ ว
 กรณีชาระค่างวดสินเชื่อตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto direct Debit) กรุณานาเงินเข้ าบัญชีเงิน
ฝากตามค่างวดที่ต้องชาระให้ ครบถ้ วน ภายในวันที่ที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บริการ
 กรณีชาระค่างวดสินเชื่อตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto direct Debit) หากท่านชาระผ่านช่องทาง
อื่น ธนาคารถือว่าท่านมีวตั ถุประสงค์ชาระเงินเพิ่มเติมจากค่างวดปกติ
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริการของลูกค้ า
ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ ลกู ค้ าทราบ
ล่วงหน้ าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
 กรณีท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ การสื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้ งผ่านสาขา TMB รวมทังช่
้ องทาง
อื่นๆ ของธนาคารที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
หากมีข้อสงสัยหรือต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbbank.com หรือติดต่อสอบถามได้ ที่ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ SME โทร. 0-2828-2828 หรือ ที่สาขา
TMB ทัว่ ประเทศ
กรณีมีข้อร้ องเรียนใดๆ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรียนได้ ที่ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ SME โทร. 0-2828-2828 หรือ ที่
สาขา TMB

ข้ อควรระวัง !
 ลูกค้ าควรเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร หรือ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ SME
โทร. 0-2828-2828 หรือศึกษาเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com
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