
ตัวอย่าง  ลูกค้ามีสินเชื่อบ้าน เงนิต้นคงค้าง 5,000,000 บาท ผ่อนชําระ 20 ป ีโดยจา่ยค่างวด งวดละ 36,000 บาท/เดือน สัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุก
วนัท่ี 1 ของเดือน โดยมเีงื่อนไขดอกเบีย้ปกติตามสัญญาในแต่ละปี ดังน้ี
ปท่ีี 1          ดอกเบีย้  = 3% ต่อปี
ปท่ีี 2-3      ดอกเบีย้ = MRR – 2.87% ต่อป ี=  4% ต่อป ี
หลังจากน้ัน ดอกเบีย้ = MRR – 0.87% ต่อป ี=  6% ต่อปี
ตัวอย่าง MRR ท่ีใช้คํานวณ ณ ปัจจบุนั = 6.87% ต่อปี
เมื่อลูกค้าชําระค่างวดไปแล้ว 24 งวด ลูกค้าได้ผิดนัดชําระงวดท่ี 25 ซ่ึงค่างวดงวดท่ี 25 เปน็เงนิต้น 19,561.64 บาท และดอกเบ้ียปกติตามสัญญา 16,438.36 บาท

สูตรการคํานวณ และ ตัวอย่างการคํานวณอตัราดอกเบี้ย

ดอกเบีย้ปกติ 
คิดจากเงนิต้นคงค้าง
และจาํนวนวนัในงวดน้ัน

หากผิดนัดชําระ !! ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญา +3%
ต่อป ีแต่หากอตัราดอกเบีย้ดังกล่าวเกินกวา่อตัราสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามประกาศธนาคาร ให้คํานวณด้วย
อตัราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีแทน นับแต่วนัผิดนัดชําระหน้ีเปน็ต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงนิต้นของ
ค่างวดท่ีค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟอ้ง หลังจากน้ันให้คํานวณบนฐานเงนิต้นท่ีค้างชําระท้ังจาํนวน
 จนกวา่จะชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน และอาจมีค่าติดตามทวงถามหน้ี 

รวมดอกเบีย้ท่ีต้องชาํระหากผิดนัด = ดอกเบีย้ปกติ (16,438.36)  + ดอกเบีย้ผิดนัด (24.12)  = 16,462.48 บาท

ดอกเบีย้ผิดนัด = (เงนิต้นของค่างวดท่ีผิดนัดชาํระ x อตัราดอกเบีย้ผิดนัด x จาํนวนวนัท่ีผิดนัด*) / 365
                      = (19,561.64 x 5% x 9) / 365 =  24.12 บาท

ดอกเบีย้ปกติ = (เงนิต้นคงค้าง x อตัราดอกเบีย้ x จาํนวนวนั*) / 365
                   = (5,000,000 x 4% x 30) / 365 = 16,438.36 บาท

1 ม.ิย.
ชาํระปกติ

1 ก.ค.
ไมม่าชาํระ

10 ก.ค.
มาชาํระ

คิดจาก อัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตาม
สัญญา +3% ต่อป ีลบ อัตราดอกเบีย้ปกติตามสัญญา
= ((MRR – 0.87%) + 3%) - MRR – 2.87%
= (6% + 3%) – 4%
= 9% - 4% 
= 5%

5%4%

อัตราดอกเบีย้ตามสัญญา
MRR – 2.87%

งวดท่ี 25

เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรณุาผ่อนชําระรายงวดให้ตรงวนัท่ีกําหนด 
หากชาํระก่อนกําหนด อาจทําให้เกิดดอกเบ้ียจากวนัท่ีชําระก่อนกําหนด จนถึงวนัท่ีครบกําหนดชําระได้

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเชื่อท่ีธนาคารให้กู้ยืม เพ่ือนําไปซื้อ หรอืปลกูสรา้งบา้น หรอืรบัโอนสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยจากสถาบนั
การเงนิอื่น ใชใ้นวตัถปุระสงค์เพ่ืออยู่อาศัย โดยลกูค้าต้องจาํนองท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน
การให้สินเชื่ออตัราดอกเบีย้มท้ัีงแบบคงท่ี และลอยตัว

เอกสารข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
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วงเงนิกู้ยืม และอตัราส่วนวงเงนิกู้ยืม

 ระยะเวลาการกู้ยืม
  สูงสุดไมเ่กิน 40 ป ี(อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไมเ่กิน 70 ป)ี หมายเหต ุ: ตามกลุ่มอาชพีท่ีธนาคารกําหนด

ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวนั ลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหน้ีคงเหลือของลกูค้า 

อตัราดอกเบี้ย และการคํานวณ

   สูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 110* ต่อหลักประกัน (ขึน้อยู่กับจาํนวนของสัญญากูท่ี้อยู่อาศัย)
   ท่ีอยู่อาศัยท่ีมมูีลค่า < 10 ล้านบาท = 70% - 110*%   
   ท่ีอยู่อาศัยท่ีมมูีลค่า ≥ 10 ล้านบาท = 70% - 90%
*สําหรบัการซื้อท่ีอยู่อาศัยสัญญาท่ี 1 กรณีบา้นมอื 1 หรอื บ้านมอื 2 (ยกเวน้กรณีปลกูสรา้งบา้นบนท่ีดินของตนเอง 
ซื้อท่ีดินพรอ้มปลูกสรา้งบา้น และ Refinance จากสถาบนัการเงนิอื่น) ท่ีมมูีลค่าหลักประกัน < 10 ล้านบาท สามารถ
ขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยได้สูงสุดไมเ่กิน 100% และสามารถขอสินเชื่ออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยเพ่ิม
ได้อกี 10% เพ่ือเปน็ค่าใช้จา่ยท่ีจาํเปน็ในการเขา้อยู่อาศัยจรงิ เชน่ ซ้ือเฟอรนิ์เจอร ์เครื่องใชไ้ฟฟา้ซ่อมแซมหรอืต่อเติม
ท่ีอยู่อาศัย เปน็ต้น เมื่อรวมกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 110%
เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท้ังน้ี กรณีกูเ้พ่ือชําระค่าเบีย้ประกันชีวติให้กูไ้ด้ไมเ่กินจาํนวนเบีย้ประกันชวีติท่ีจา่ยจรงิ 

ตัวอย่าง วงเงนิสินเชื่อ 1,000,000 บาท  ยอดหน้ีคงค้าง  800,000 บาท

ปิดบญัชเีพ่ือ Refinance ไปสถาบนัการเงนิอื่น
คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหน้ีคงค้าง

กรณี  Refinance ไปสถาบนัการเงนิอื่น ในชว่ง 3 ปีแรก นับจากวนัทําสัญญากู้

เบีย้ปรบั = ยอดหน้ีคงค้าง x อตัราค่าธรรมเนียม

1 ม.ีค.63 1 ธ.ค.65  
ลูกค้าจา่ยเบีย้ปรบั 

= 800,000 x 3% = 24,000 บาท  วนัเริม่สัญญา 
รวมระยะเวลากู ้2 ปี 9 เดือน

(ไมถึ่ง 3 ป)ี

ณ วนัท่ี  Refinance 
 

ค่าใชจ้า่ยท่ีต้องจา่ย นอกจากค่างวด
ค่างวดเริม่ทําสัญญา ครบปีท่ี 1 ครบปท่ีี 2ค่างวด ค่างวด

 * อาจมค่ีางวดเพ่ิมเติม *
หากขอสินเชื่ออื่นเพ่ิมเติม 

เชน่ สินเชื่อเพ่ือซื้อเฟอรนิ์เจอร/์ 
สินเชื่อเพ่ือทําประกัน MRTA / GLTSP

1,200 บาท/ครัง้(กรณีปลูกสรา้งบ้าน)
ค่าตรวจผลงานการก่อสรา้ง

ค่าเบีย้ประกันอคัคีภัย
ตามท่ีบรษัิทประกันภัยกําหนดขึน้อยู่
กับวงเงนิคุม้ครองและเงื่อนไขต่างๆ

คูฉ่บบัสัญญาเงนิกู ้ฉบบัละ 5 บาท

ค่าใชจ้า่ยอื่น
- ค่าจดจาํนอง 1% ของวงเงนิจาํนอง
   หรอืตามประกาศกรมท่ีดิน
- ค่าอากรแสตมป ์0.05% ของ
   วงเงนิกู ้(ไมเ่กิน 10,000 บาท)

ค่าเบ้ียประกันอคัคีภัย ค่าเบีย้ประกันอคัคีภัยค่าสํารวจ และประเมนิ
หลักประกัน
ขัน้ต�า 3,500 บาท และ
สูงสุดไมเ่กิน 15,000 บาท

ค่าติดตามทวงถามหน้ี : 
(1) กรณีมีหน้ีค้างชําระ 1 งวด เรยีกเก็บไม่เกิน 50 บาทต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหน้ี
(2) กรณีมีหน้ีค้างชําระมากกวา่ 1 งวด เรยีกเก็บไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหน้ี
ยกเวน้ ค่าติดตามทวงถามหน้ีจะไม่มีการเรยีกเก็บในกรณี ดังน้ี 
- กรณีลูกหน้ีมีหน้ีค้างชําระหรอืหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท    
- กรณีท่ีได้รบัชําระหน้ีครบตามจํานวน หรอืมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

  ดอกเบีย้คิดจากเงนิต้นคงค้าง
  ทําให้งวดแรกๆ มดีอกเบีย้จาํนวนมาก
  ค่างวดชว่งแรก เมื่อหักชําระดอกเบ้ีย
  แล้วจงึเหลือตัดต้นเงนิได้น้อย

หลักการผ่อนชาํระ 
แบบลดต้นลดดอก

                        
            เงนิต้น

ค่างวด

ดอกเบ้ีย

ผ่อนชําระทกุเดือน

ประเภทของการผ่อนชาํระ

ขอ้ควรระวงั !! อตัราดอกเบีย้ อาจมกีารเปล่ียน
แปลงได้ หากอตัราดอกเบ้ียอา้งองิ (MRR หรอื 
MLR) เปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอตัรา
ดอกเบีย้เพ่ิมสูงขึน้ อาจทําให้จาํนวนเงนิค่า
ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ และหักชําระเงนิต้นได้น้อยลง
ทําให้จะต้องชําระงวดสุดท้ายในเงนิจาํนวนท่ี
มากกวา่ค่างวดปกติท่ีกําหนดไว้

Scan ตัวอย่าง

     ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงนิต้นของยอดหน้ีท่ีลกูหน้ีค้างชาํระนานท่ีสุดก่อน แล้วจงึตัดชําระ
ยอดหน้ีท่ีค้างชําระนานรองลงมาตามลําดับ ท้ังน้ี หากลูกหน้ีมเีงนิทดรองจา่ยในงวดการชําระธนาคารจะตัดชําระหน้ีเปน็
ลําดับแรก รวมท้ังหากลูกหน้ีมดีอกเบีย้ผิดนัดชําระ ธนาคารจะตัดดอกเบีย้ผิดนัดชําระหน้ีในงวดค้างชําระในลําดับของ
ดอกเบีย้ โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้ผิดนัดชําระหน้ีเปน็ไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ลําดับการตัดชาํระหน้ี

ค่าธรรมเนียม
การติดตาม และทวงถามหน้ี

(Collection Fee)
ดอกเบีย้ผิดนัดชาํระหน้ี

(Late Charge)
ดอกเบีย้

(Interest)
เงนิต้น

(Principal)

*จาํนวนวนัท่ีใช้คํานวณอัตราดอกเบีย้ คิดต้ังแต่วนัครบกําหนดชําระหน้ีถึงวนัก่อนท่ีจะชําระหน้ี

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ท้ังน้ี 
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของ
ทรัพย์สิน



ประกันภัยท่ีต้องทําเพ่ือขอสินเชื่อ

ประกันอคัคีภัยคุ้มครองส่ิงปลูกสรา้งท่ีเปน็หลักประกัน 
เพ่ือบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรอืภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้น 

ประโยชน์ของการทําประกันอคัคีภัยQ :
A :

Q :
A :

Q :
A :

Q :
A :

Q :
A :

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรพัย์สินท่ีเกิดขึ้น อันเน่ืองจากไฟไหม้และภัยอ่ืนๆท่ีระบุไวใ้น
กรมธรรม ์โดยเงนิค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รบัจากการประกันภัย ธนาคารจะให้นําเงนิมาซอ่มแซม
ทรพัย์สินท่ีได้เอาประกันภัยไว ้หรอืจะนําเงนิมาหักชําระหน้ีท่ีค้างชําระของผู้กู้ ซึ่งหากมเีงนิเหลือ
หลังจากหักชําระหน้ีแล้ว ผู้ให้กู้จะคืนเงนิท่ีเหลือให้แก่ผู้กู้

ลูกค้าต้องทําประกันอคัคีภัยด้วยทุนประกัน และ ระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทําประกันอคัคีภัยกับบรษัิทประกันภัยท่ีธนาคารกําหนดหรอืไม่

ทําทุนประกันอคัคีภัยต�ากวา่ราคาประเมินจะเกิดอะไรข้ึน

ข้อดีของการทําประกันอคัคีภัยกับบรษัิทประกันภัยท่ีธนาคารกําหนด                         

ทนุประกันไม่เกินราคาประเมินส่ิงปลูกสรา้ง หรอืตามท่ีธนาคารกําหนด* และทําประกันภัย
คุ้มครองตลอดระยะเวลาเงนิกู้

ลูกค้ามสิีทธเิลือกท่ีจะทําประกันภัยกับบรษัิทประกันภัยอ่ืนท่ีได้รบัใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันภัย
ตามกฎหมาย  โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรมใ์ห้ธนาคารเปน็ผู้รบัผลประโยชน์ และ ต้องนําส่งกรม-
ธรรม์ก่อนวนัเบกิรบัเงนิกู้ และส่งกรมธรรมปี์ต่ออายุให้กับธนาคารจนกวา่จะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

กรณีทําทนุประกันภัยต�ากวา่ราคาประเมนิ จะได้รบัค่าสินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจรงิ เทียบกับ
ทนุประกันภัย เชน่ ราคาประเมิน 5 ล้านบาท ทําทนุประกัน 2.5 ล้านบาท แล้วไฟไหมมี้มูลค่าเสียหาย 
5 แสนบาท ประกันจะจา่ยค่าสินไหม 2.5 แสนบาท

*ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภัย 
(คปภ.) กําหนด

- ชว่ยลดภาระลกูค้าในการนําส่งกรมธรรม์ปต่ีออายุ
- ธนาคารอํานวยความสะดวกด้านการบรกิารหลังการขาย เช่น การส่งเอกสารเรยีกรอ้งสินไหม 
   การขอสําเนากรมธรรม์ เป็นต้น

ประโยชน์ของการทําประกันชวีติคุ้มครองวงเงนิสินเช่ือบา้น Q :
A : - แมว้า่จะมเีหตกุารณ์ไมค่าดฝัน เสียชีวติ หรอืทุพพลภาพ ซึ่งทําให้ลกูค้าไมส่ามารถชําระหน้ีท่ีคงค้าง

  ต่อไปได้ บรษัิทประกันจะเป็นผู้จา่ยผลประโยชน์จากกรมธรรม์ เพ่ือชําระหน้ีท่ีคงค้างอยู่กับธนาคาร
  แทนครอบครวัของลกูค้า หากมส่ีวนท่ีเหลือหลังจากชําระหน้ี บรษัิทประกันจะจา่ยคืนให้แก่ทายาท
- ถ้าลกูค้ามกีารปดิวงเงนิสินเชื่อก่อนกําหนด สามารถใช้สิทธิข์อเวนคืนกรมธรรม์ได้
- หากไมใ่ชสิ้ทธิเ์วนคืนกรมธรรม์ ลกูค้าสามารถถือกรมธรรมต่์อไปซึ่งจะได้รบัความคุ้มครองจนครบ
  กําหนดสัญญา
- เบีย้ประกันชีวติสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีตามท่ีจา่ยจรงิได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดย
  แบบประกันชวีติต้องมรีะยะเวลาคุ้มครองต้ังแต่ 10 ปขีึ้นไป

ลูกค้าควรทําประกันด้วยทนุประกันและระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่Q :
A : ทนุประกันควรทําเต็มทนุเพ่ือคุ้มครองเต็มวงเงนิสินเช่ือ และระยะเวลาความคุ้มครองท่ีทําควรเท่ากับ

ระยะเวลากู้ แต่ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับลูกค้า ซึ่งสามารถเลือกทําทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองได้เอง ท้ังน้ี
หากทําประกันไม่เต็มวงเงนิหรอืส้ันกวา่ระยะเวลาเงนิกู้ จะมคีวามเส่ียงของสินไหมท่ีไมค่รอบคลุมภาระหน้ี 
หากลูกค้าเสียชวีติหรอืทุพพลภาพ ภาระหน้ีจะตกไปท่ีทายาทผู้เสียชวีติ เชน่ ผ่อนบา้น 20 ปี ทําประกัน 10 ป ี
แต่ในปท่ีี 11 ผู้กู้เสียชีวติ ซ่ึงประกันหมดความคุ้มครองไปแล้วน้ัน ทายาทจะต้องเป็นผู้รบัภาระหน้ีสินต่อไป

ใครควรทําประกันชวีติคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อQ :
A : ผู้ท่ีมาขอวงเงนิสินเชื่อกับธนาคาร และเปน็เสาหลักของครอบครวั ท้ังน้ีหากมกีารกู้รว่ม 2 คน 

ควรทําประกันท้ัง 2 คน เพ่ือเปน็การลดความเส่ียง ไม่ต้องท้ิงภาระหน้ีให้กับอีกคน

ธนาคารบงัคับให้ลูกค้าทําประกันชวีติ คุ้มครองวงเงนิสินเช่ือหรอืไม่Q :
A : ธนาคารไมไ่ด้บงัคับ โดยลกูค้ามสิีทธเิลือกท่ีจะทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อหรอืไมก็่ได้ซ่ึงจะ

ไม่มผีลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเชื่อของธนาคารแต่อย่างใด 

ทําไมทําประกันชวีติคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ แล้วถึงได้ส่วนลดอตัราดอกเบีย้Q :
A : เน่ืองจากธนาคารเห็นความสําคัญของการทําประกัน กรณีลกูค้าซื้อประกันชวีติ จะชว่ยลดความเส่ียง

ท่ีจะเกิดหน้ีสูญของธนาคาร ช่วยให้หน้ีสูญลดลง ในขณะท่ีลูกค้ายังชําระหน้ีไมค่รบถ้วน ธนาคาร
เห็นความเส่ียงท่ีลดลงจงึตอบแทนด้วยการลดอตัราดอกเบ้ียให้กับลกูค้า โดยจะได้ลดอตัราดอกเบีย้
ลงอีกในปท่ีี 1 หรอื ปท่ีี 2
หมายเหต ุ: กรณีลูกค้าประสงค์ทําประกันชวีติคุ้มครองวงเงนิสินเช่ือ ต่อมาภายหลังมกีารเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการทําประกันฯ
โดยกรณีขอยกเลิกกรมธรรมป์ระกันชวีติ (Free Look Period) หรอื กรณีบรษัิทประกันปฏเิสธการรบัทําประกัน ธนาคารจะ
ปรบัอัตราดอกเบีย้เป็นอตัราปกติแบบไมทํ่าประกันฯ ย้อนกลับไปต้ังแต่วนัแรกของการทําสัญญาสินเช่ือ หรอื กรณีขอเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชวีติ ธนาคารจะปรบัอตัราดอกเบีย้เป็นอัตราปกติแบบไมทํ่าประกันฯ นับต้ังแต่วนัท่ีมผีลเวนคืนกรมธรรม์

ประกันอคัคีภัย
ประกันชวีติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อบา้น หากเกิดกรณีไม่คาดฝนั 
สรา้งความอุน่ใจให้กับตนเองและครอบครวั บรษัิทประกันจะเปน็ผู้รบั
ผิดชอบชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ 

ประกันชีวติคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ 

ประกันภัยท่ีเป็นทางเลือก
เพ่ือขอสินเชื่อแต่อาจมปีระโยชน์กับท่าน

ประกันอื่นๆ เชน่ ประกันทรพัย์สินภายในบา้น เป็นต้น

ท่านสามารถศึกษารายละเอยีดเพ่ิมเติมในขอ้ตกลงและเงื่อนไขในสัญญา เชน่
ดอกเบีย้ผิดนัดชําระ (ขอ้ 3.2, 3.4, 7 และ 8)

การปดิบญัชเีพ่ือ Refinance (ขอ้ 5.1)

02 111 1111   Krungthai Care Krungthai.com


