ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 2 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรื อเงินให้กยู้ มื 1/ ครั้งที่ 6/2565
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566
หน่วย : ร้อยละต่อปี
ก. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
MLR
6.150
2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
MOR
6.745
3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) และมีความหมายเช่นเดียวกันกับ
MRR
6.520
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมมาตรฐานทัว่ ไป (GLR-General Lending Rate)
4. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสาหรับเงินกูร้ ะยะสั้น (MMR-Money Market Rate) จะเป็ นไปตามภาวะของตลาดเงินในขณะที่ตกลงกับผูก้ ูแ้ ต่ละราย
หน่ วย : ร้อยละต่อปี
ข. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ด
ข.(1) เงินให้สินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริ โภค
(Consumer loan)
5. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด
6. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกิน
วงเงินเบิกเกินบัญชี 4/
7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัด
ชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข6/

สิ นเชื่อส่ วนบุคคล

สิ นเชื่อเพื่อที่
อยูอ่ าศัย

วงเงินเบิกเกินบัญชี
(ส่ วนที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้
การกากับ)

มีหลักประกัน
เฉพาะผลิตภัณฑ์
My Home My Cash

ไม่มีหลักประกัน
(ส่ วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

10.520
(MRR + 4)

14.520
(MRR + 8)

10.520
(MRR + 4)

10.5203/
(MRR + 4)

10.520
(MRR + 4)

13.5205/

17.5205/

-

-

13.5205/

(MRR + 7)

(MRR + 11)

13.5205/
(MRR + 7)

17.5205/
(MRR + 11)

มีหลักประกัน

2/

(MRR + 7)
13.5205/
(MRR + 7)

13.5205/
(MRR + 7)

13.5205/
(MRR + 7)

(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวก
ส่วนเพิ่มร้อยละ 3)
หมายเหตุ ข.(1)
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ สิ นเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกัน ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ My Home My Cash
3/ ใช้กบั สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่เป็ นสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยในโครงการสิ นเชื่อเคหะรวมใจ ธนาคารจะเรี ยกเก็บดอกเบี้ย
ปกติสูงสุด ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) สาหรับโครงการสิ นเชื่อเคหะรวมใจ ที่กาหนดตามต้นทุนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ บวก
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
4/ กรณีทาสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีฉบับเดียวโดยมีวงเงินย่อย (Tier) หลายวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน มีการเบิกเกินบัญชีเกินกว่าวงเงินรวมตาม
สัญญา อัตราดอกเบี้ยในส่วนที่เกินวงเงินรวมจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรี ยกเก็บจริ งตามสัญญา บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
5/ คานวณจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรี ยกเก็บจริ งตามสัญญา บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
6/ กรณีทาสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีฉบับเดียว โดยมีวงเงินย่อย (Tier) หลายวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน หากผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข อัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรี ยกเก็บจริ งตามสัญญาของแต่ละวงเงินย่อย (Tier) บวกส่วนเพิม่ ร้อยละ 3 ต่อปี โดยในกรณีที่มี
การเบิกเกินบัญชีเกินกว่าวงเงินรวมตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข ในส่วนที่เกินวงเงินรวมจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยปกติ
สูงสุดที่เรี ยกเก็บจริ ง ตามสัญญา บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี

1

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 2 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรื อเงินให้กยู้ มื 1/ ครั้งที่ 6/2565
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566
หน่วย : ร้อยละต่อปี

ข.(2) เงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุ รกิจ
วงเงินเบิกเกินบัญชี สิ นเชื่อทัว่ ไป2/

(Commercial loan)
สาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

เงินให้
สิ นเชื่อ
สิ นเชื่อเกษตรกร
เนื่องจาก
(กสิ กรรม,
การ
ประมงและเลี้ยง
จ่ายเงิน
สัตว์)
ตามภาระ
ผูกพัน3/

เงินให้สินเชื่อ Trade
Finance
(สกุลเงินบาท)

10.520
(MRR + 4)

10.520
(MRR + 4)

10.520
(MRR + 4)

-

9.745
(MOR+3)

9. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี4/

15

-

15

-

-

10. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้
หรื อผิดเงื่อนไข4/
ข.(3) เงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
สาหรับลูกค้า SME

15

15

15

15

15

8. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด4/

วงเงินเบิกเกินบัญชี สิ นเชื่อทัว่ ไป2/

สิ นเชื่อเกษตรกร
(กสิ กรรม, ประมงและเลี้ยงสัตว์)

11. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด4/

10.520
(MRR + 4)

10.520
(MRR + 4)

10.520
(MRR + 4)

12. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี4/5/

13.5206/
(MRR + 7)

-

13.5206/
(MRR + 7)

13. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้
หรื อผิดเงื่อนไข4/7/
(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3)

13.5206/
(MRR + 7)

13.5206/
(MRR + 7)

13.5206/
(MRR + 7)

ข.(4) เงินให้สินเชื่อธุรกิจเพือ่ ผูป้ ระกอบการ
(Commercial loan)

8/

14. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด
15. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี5/

วงเงินเบิกเกินบัญชี

สิ นเชื่อทัว่ ไป

27.150
(MRR + 20.63)

27.150
(MRR + 20.63)
-

20.520
(MRR + 14.00)

30.150 6/

30.150 6/

23.5206/

(MRR + 23.63)

(MRR + 23.63)

(MRR + 17.00)

30.150 6/
(MRR + 23.63)

16. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผดิ นัดชาระหนี้
หรื อผิดเงื่อนไข7/
(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3)

สิ นเชื่อ
My Business My Cash
เพือ่ ธุรกิจ

2

23.5206/
(MRR + 17.00)

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 2 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรื อเงินให้กยู้ มื 1/ ครั้งที่ 6/2565
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566
หน่วย : ร้อยละต่อปี
ข.(5) เงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจสาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันหรื อมีหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่เต็มวงเงิน

วงเงินเบิกเกินบัญชี

สิ นเชื่อทัว่ ไป2/

17. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด

18.520
(MRR + 12)

18.520
(MRR + 12)

18. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี 4/5/

21.520 6/
(MRR + 15)

-

21.5206/
(MRR + 15)

21.5206/
(MRR + 15)

วงเงินเบิกเกินบัญชี

สิ นเชื่อทัว่ ไป

27.150

27.150

(MRR + 20.63)

(MRR + 20.63)

30.150 6/

-

19. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข
(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3) 4/7/
ข.(6) เงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจสาหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อย
ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันหรื อมีหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่เต็มวงเงิน10/
20. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด

21. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี 5/

(MRR + 23.63)
22. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข
(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3) 7/

30.1506/

30.1506/

(MRR + 23.63)

(MRR + 23.63)

ข.(7) เงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจสาหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน10/
สิ นเชื่อธุรกิจ Your Business Loan และสิ นเชื่อมณี ทนั ใจ เพื่อธุรกิจ
23. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด

28.000

24. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข
(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3)

28.0006/

ข.(8) เงินให้สินเชื่อสวัสดิการเพือ่ ชาระหนี้ สินเชื่อส่ วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (Consumer loan)
18.520

25. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด
26. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี

(MRR + 12)
21.5206/
(MRR + 15)

5/

21.5206/
(MRR + 15)

27. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข7/
(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3)

3

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 2 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรื อเงินให้กยู้ มื 1/ ครั้งที่ 6/2565
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566
หน่วย : ร้อยละต่อปี
ข.(9) เงินให้สินเชื่อส่ วนบุคคลเพื่อการศึกษา สิ นเชื่อเพือ่ รักษาพยาบาล และสิ นเชื่อสวัสดิการพนักงาน (ที่มีขอ้ ตกลงกับธนาคาร) ที่ไม่มีหลักประกัน
(ส่ วนที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับ)
28. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด
25.000
29. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข
(อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3)
ข.(10) เงินให้สินเชื่อ Trade Finance9/

28.0006/

30. Trade Finance
30.1 อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด (สกุลเงินบาท)

9.745
(MOR+3)

30.2 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข
(อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติที่เรี ยกเก็บจริ งตามสัญญา/ตัว๋ เงิน/คาขอใช้บริ การ
(Application) บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3)
ข.(11) เงินให้สินเชื่อเนื่องจากการจ่ายเงินตามภาระผูกพัน 3/ 9/
31. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข
(MOR บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3)
ข.(12) เงินเบิกเกินบัญชีเดินสะพัด (แบบไม่มีสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชี)

12.7456/

9.745

15.000

32. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีมีหนี้สัญญาบัญชีเดินสะพัด

หมายเหตุ ข.(2) - ข.(11)
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ สิ นเชื่อทัว่ ไป มีความหมายรวมถึง วงเงินขายลดตัว๋ เงิน และ/หรื อวงเงิน CBD
3/ เงินให้สินเชื่อเนื่องจากการจ่ายเงินตามภาระผูกพัน เช่น ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรื อภาระผูกพันอื่น เช่น สัญญา
ค้ าประกัน (Letter of Guarantee : L/G) หรื อการอาวัล (AVAL) หรื อการรับรองตัว๋ เงิน (Acceptance) เป็ นต้น
4/ กรณีสินเชื่อประเภทใดที่ใช้อตั ราส่วนลด ให้ใช้อตั ราส่วนลดในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยตามตารางดังกล่าวข้างต้น
5/ กรณีทาสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีฉบับเดียวโดยมีวงเงินย่อย (Tier) หลายวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน มีการเบิกเกินบัญชีเกินกว่าวงเงินรวมตาม
สัญญา อัตราดอกเบี้ยในส่วนที่เกินวงเงินรวมจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรี ยกเก็บจริ งตามสัญญา บวกส่วนเพิม่ ร้อยละ 3 ต่อปี
6/ คานวณจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรี ยกเก็บจริ งตามสัญญา บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
7/ กรณีทาสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีฉบับเดียว โดยมีวงเงินย่อย (Tier) หลายวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน หากผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข อัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยปกติตามที่เรี ยกเก็บจริ งของแต่ละวงเงินย่อย (Tier) บวกส่วนเพิม่ ร้อยละ 3 ต่อปี โดยในกรณีที่มีการเบิกเกินบัญชี
เกินกว่าวงเงินรวมตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ หรื อผิดเงื่อนไข ในส่วนที่เกินวงเงินรวมจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรี ยกเก็บจริ ง
ตามสัญญา บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
8/ ลูกค้าธุรกิจผูป้ ระกอบการ หมายถึง ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจและได้รับอนุมตั ิสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาทและไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งสิ นเชื่อที่มีหลักทรัพย์
คาประกันหรื อมีหลักทรั พย์ค้ าประกันไม่เต็มวงเงิน สิ นเชื่ อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันและสิ นเชื่ อมณี ทนั ใจ เพื่อธุรกิจ ที่ได้รับอนุ มตั ิสินเชื่อตั้งแต่
100,000 บาทขึ้นไป
9/ ไม่รวมลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
10/ ลูกค้าธุรกิจรายย่อย หมายถึง ลูกค้าที่ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อต่ากว่า 100,000 บาท ไม่นบั รวมสิ นเชื่อเคหะ และสิ นเชื่อที่มีหลักประกันเป็ นเงินฝาก
ผูม้ ีอานาจลงนาม .…………….………………………………………
(นาย มาณพ เสงี่ยมบุตร)
Chief Financial Officer
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
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