
สินเชื่อHome For Cash (Top Up) สินเช่ืออื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (กรณีขอเพ่ิมเติมจากสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย) เพ่ือการอปุโภค หรอืเป็นค่าใช้จา่ย
อเนกประสงค์หรอืชําระค่าเบีย้ประกันชวีติให้แก่บรษัิทประกันชวีติ รวมถึงเพ่ือปรบัปรงุ ต่อเติม หรอืซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย โดย
เปน็เงนิกู้แบบมีกําหนดระยะเวลา (Term Loan) และ/หรอื เงนิกู้แบบหมุนเวยีน (Revolving Loan) ให้สามารถนําเงนิกู้
ไปชําระค่าใช้จา่ยอื่น ๆ เพ่ือท่ีอยู่อาศัยได้

เอกสารข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
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วงเงนิกู้ยืม และอตัราส่วนวงเงนิกู้ยืม

 ระยะเวลาการกู้ยืม
สูงสุด 30 ป ี(อายุผู้กู้รวมระยะเวลา
กู้ไมเ่กิน 65 ป)ี 
โดยผ่อนชําระไมเ่กินอายุผู้กู้ สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
หากอายุสัญญากูสิ้นเชื่อท่ีอยู่อาศัยรายเดิม คง
เหลือไมถึ่ง 5 ป ีให้ผ่อนชําระสูงสุดได้ถึง 5 ปี 

ผ่อนชําระเงนิต้นพรอ้ม
ดอกเบีย้ทกุเดือน

ตามประกาศธนาคาร คํานวณ
แบบรายวนั ลดต้นลดดอก ตาม
ยอดภาระหน้ีคงเหลือของลกูค้า 

ประเภทของการผ่อนชาํระ อตัราดอกเบ้ียและการคํานวณ
 ระยะเวลาการกู้ยืม ประเภทของการผ่อนชาํระ อตัราดอกเบี้ยและการคํานวณ

ระยะเวลาการให้กู ้1 ปี (ปต่ีอป)ี
ท้ังน้ี ไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อ
ท่ีอยู่อาศัยท่ีเหลืออยู่

ผ่อนชําระดอกเบีย้ทกุเดือน ตามประกาศธนาคาร คํานวณ
แบบรายวนั ตามยอดภาระหน้ีคง
เหลือของลูกค้า 

   เงนิกูแ้บบมกํีาหนดระยะเวลา (Term Loan) : 
เมื่อรวมกับวงเงนิสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 100 ต่อหลักประกัน (ขึ้นอยู่กับจาํนวนของ
สัญญากู้ท่ีอยู่อาศัย) สูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
เงื่อนไขเปน็ไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท้ังน้ี กรณีกู้เพ่ือชําระค่าเบ้ียประกันชวีติให้กู้ได้ไม่เกินจาํนวนเบีย้ประกันชวีติท่ีจา่ยจรงิ

   เงนิกูแ้บบหมุนเวยีน (Revolving Loan) : 
สูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิหลักทรพัย์ประกัน 
โดยวงเงนิกูข้ัน้ต�าไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
ยกเวน้ กรณีกู้เพ่ือชําระค่าเบ้ียประกันชีวติไม่สามารถกู้แบบหมุนเวยีน (Revolving Loan) ได้ 

ตัวอย่าง  ลูกค้ามีสินเช่ือ Home For Cash (Term Loan) เงนิต้นคงค้าง 5,000,000 บาท ผ่อนชําระ 20 ปี โดยจา่ยค่างวด งวดละ 36,000 บาท
/เดือน สัญญาระบุต้องผ่อนชําระทกุวนัท่ี 1 ของเดือน โดยมเีงื่อนไขดอกเบีย้ปกติตามสัญญาในแต่ละป ีดังน้ี
ปีท่ี 1          ดอกเบีย้  = 3% ต่อปี
ปีท่ี 2-3      ดอกเบีย้ = MRR – 2.22% ต่อป ี= 4% ต่อปี 
หลังจากน้ัน ดอกเบีย้ = MRR – 0.22% ต่อปี = 6% ต่อปี
ตัวอย่าง MRR ท่ีใชคํ้านวณ ณ ปจัจบัุน = 6.22%
เมื่อลกูค้าชําระค่างวดไปแล้ว 24 งวด ลกูค้าได้ผิดนัดชําระงวดท่ี 25 ซึ่งค่างวดงวดท่ี 25 เปน็เงนิต้น 19,561.64 บาท และดอกเบ้ีย
ปกติตามสัญญา 16,438.36 บาท

หลักการผ่อนชาํระ แบบลดต้นลดดอก 

สูตรการคํานวณ และ ตัวอย่างการคํานวณอตัราดอกเบี้ย

เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชาํระรายงวดให้ตรงวนัท่ีกําหนด หากชําระก่อนกําหนด อาจทําให้เกิดดอกเบ้ีย
จากวนัท่ีชาํระก่อนกําหนด จนถึงวนัท่ีครบกําหนดชาํระได้

ดอกเบีย้ปกติ 
คิดจากเงนิต้นคงค้าง
และจาํนวนวนัในงวดน้ัน

หากผิดนัดชําระ !! ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญา
 +3% ต่อปี แต่หากอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวเกินกวา่อตัราสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามประกาศธนาคาร ให้คํานวณ
ด้วยอัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีแทน นับแต่วนัผิดนัดชําระหน้ีเปน็ต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงนิต้น
ของค่างวดท่ีค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟอ้ง หลังจากน้ันให้คํานวณบนฐานเงนิต้นท่ีค้างชําระท้ัง
จาํนวน จนกวา่จะชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน และอาจมีค่าติดตามทวงถามหน้ี

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

  ดอกเบีย้คิดจากเงนิต้นคงค้าง
  ทําให้งวดแรกๆ มดีอกเบีย้จาํนวนมาก
  ค่างวดชว่งแรก เมื่อหักชําระดอกเบีย้
  แล้วจงึเหลือตัดต้นเงนิได้น้อย

                                    เงนิต้น
ค่างวด

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้ผิดนัด  =  (เงนิต้นของค่างวดท่ีผิดนัดชําระ x อตัราดอกเบีย้ผิดนัด x จาํนวนวนัท่ีผิดนัด) / 365
 (1-10 ก.ค.) = (19,561.64 x 5% x 9) / 365 =  24.12 บาท

ดอกเบีย้ปกติ = (เงนิต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีย้ x จาํนวนวนั) / 365
(1 -30 ม.ิย.)  =  (5,000,000 x 4% x 30) / 365 = 16,438.36 บาท

1 ม.ิย.
ชําระปกติ

1 ก.ค.
ไม่มาชาํระ

10 ก.ค.
มาชาํระ

คิดจาก อตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิ
ตามสัญญา +3% ต่อป ีลบ อตัราดอกเบีย้ตามสัญญา
= ((MRR – 0.22%) + 3%) - MRR – 2.22%
= (6% + 3%) – 4%
= 9% - 4% 
= 5%

5%4%

อตัราดอกเบีย้ตามสัญญา
MRR – 2.22%

งวดท่ี 25

สูตรการคํานวณ และ ตัวอย่างการคํานวณอตัราดอกเบี้ย
ดอกเบีย้ปกติ
คิดจากยอดหน้ีคงเหลือ
แต่ละวนัในงวดน้ัน

หากผิดนัดชําระ !! ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญา +3% 
ต่อปี แต่หากอตัราดอกเบีย้ดังกล่าวเกินกวา่อัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามประกาศธนาคาร ให้คํานวณด้วย
อตัราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีแทน นับแต่วนัผิดนัดชําระหน้ีเปน็ต้นไป โดยคํานวณบนส่วนท่ีเกินกวา่
วงเงนิ จนกวา่จะไม่ต่ออายุวงเงนิหรอืยกเลิกวงเงนิ จงึให้คํานวณจากฐานเงนิต้นท่ีค้างชําระท้ังจาํนวน จนกวา่จะ
ชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน และอาจมค่ีาติดตามทวงถามหน้ี

ค่าใชจ้า่ยท่ีต้องจา่ย นอกจากค่างวด
ค่างวดเริม่ทําสัญญา ครบปท่ีี 1 ครบปท่ีี 2

ค่างวด ค่างวด

400 บ./ครัง้ (กรณีปรบัปรงุ ต่อเติม หรอืซอ่มแซมท่ีอยู่อาศัย)
ค่าตรวจผลงานการก่อสรา้ง

ค่าเบีย้ประกันอคัคีภัย
ขึน้กับปจัจยั เชน่ ทนุประกัน, 
มูลค่าทรพัย์สิน, ระยะเวลา

ค่าใชจ้า่ยอื่น
ค่าจดจาํนอง1% ของวงเงนิกู้
ค่าอากรแสตมป ์0.05% ของ
วงเงนิกู ้(ไมเ่กิน 10,000 บาท)

ค่าเบีย้ประกันอคัคีภัย ค่าเบีย้ประกันอคัคีภัยค่าสํารวจ และประเมนิ
หลักประกัน
รอ้ยละ 0.25 ของวงเงนิ
กู ้แต่ไมเ่กิน 12,000 บาท
ขัน้ต�า 2,000 บาท

ตัวอย่าง  ลูกค้ามสิีนเชื่อ Home For Cash (Revolving Loan) วงเงนิ 1,000,000 บาท สัญญาระบุต้องชําระดอกเบีย้ทุกส้ินเดือน อตัราดอกเบ้ีย
MRR+1.0% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (ตัวอย่าง MRR ท่ีใชคํ้านวณ ณ ปจัจบัุน = 6.22%) อัตราดอกเบ้ียผิดนัด คิดจาก อตัราดอกเบีย้ปกติสูงสุดท่ีเรยีก
เก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญา +3% ต่อป ี
= ((MRR+1.0%) + 3%)
= 7.22% + 3% 
= 10.22%  

วนั เดือน ฝาก ถอน วงเงนิท่ีใชไ้ป จาํนวนวนัท่ี
คํานวณดอกเบีย้

จาํนวน
ดอกเบีย้ปกติ

(บาท)

1 ม.ิย. 100,000

100,000

1,000,000

-100,000

17-30 ม.ิย. = 14 วนั

178.03 --

-
-- - -10 ม.ิย.

17 ม.ิย.

การคํานวณดอกเบีย้
(เงนิต้น x อัตราดอกเบ้ีย x จาํนวนวนั)/365

การคํานวณดอกเบีย้ผิดนัด
(ส่วนท่ีเกินวงเงนิ x อัตราดอกเบีย้ผิดนัด

 x จาํนวนวนัท่ีผิดนัด)/365

1-9 ม.ิย. = 9 วนั (100,000 x 7.22% X 9) / 365 (1)

-
-1,000,000 2,769.32 (1,000,000 x 7.22% X 14) / 365 (2) -

-
2,947.35 2,947.35 (1) + (2) - -

10 ก.ค. 10,000 -
-992,955.60
((1,002,947.35

+8.25)-10,000))

30 ม.ิย.-9 ก.ค.
= 10 วนั

1,978.08 (1,000,000
x 7.22% X 10) / 365 (3) +
(1) + (2) = 4,925.43 บาท

(2,947.35 x 10.22% x 10) /
365 = 8.25 บาท

รวมดอกเบ้ียท่ีต้องชําระหากผิดนัด = ดอกเบีย้ปกติ (4,925.43 ) + 
ดอกเบีย้ผิดนัด (8.25) = 4,933.68 บาท

-

ท้ังน้ี กรณีไมต่่ออายุวงเงนิสินเชื่อหรอืยกเลิกวงเงนิสินเชื่อ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ผิดนัดชําระหน้ี จากอัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุ
ในสัญญา +3% ต่อปี บนฐานเงนิต้นท่ีค้างชําระท้ังจาํนวน นับแต่วนัท่ีผิดนัดชําระหน้ีและ/หรอืไมต่่ออายุหรอืยกเลิกวงเงนิเปน็ต้นไป จนกวา่ผู้กูจ้ะชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน

30 มิ.ย.
-1,002,947.35

(1,000,000+178.03
+ 2,769.32)

(ระบบตัด
ชําระดอกเบีย้)

(ระบบจะตัด
ชําระส้ินเดือน)



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

- ชว่ยลดภาระกับลกูค้าในการนําส่งกรมธรรม์ปต่ีออายุ
- ทางธนาคารจะชว่ยเป็นผู้ประสานงานการเรยีกค่าสินไหมทดแทนท่ีไมเ่ปน็ธรรมให้กับลกูค้า
- ธนาคารมีมาตรการชว่ยเหลือพิเศษ กรณีลูกค้าประสพภัยพิบติั

*ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภัย 
(คปภ.) กําหนด

ประโยชน์ของการทําประกันชวีติคุ้มครองวงเงนิสินเช่ือ 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 ผ่อน 20 ป ีทําประกัน 10 ปี 
แต่ในปท่ีี 11 ผู้กู้เสียชีวติ ซ่ึงประกันหมดความคุ้มครองไปแล้วน้ัน ทายาทจะต้องเป็นผู้รบัภาระหน้ีสินต่อไป

ใครควรทําประกันชวีติคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อQ :
A : ผู้ท่ีมาขอวงเงนิสินเชื่อกับธนาคาร และเปน็เสาหลักของครอบครวั ท้ังน้ีหากมกีารกู้รว่ม 2 คน 

ควรทําประกันท้ัง 2 คน เพ่ือเปน็การลดความเส่ียง ไม่ต้องท้ิงภาระหน้ีให้กับอีกคน

ธนาคารบงัคับให้ลูกค้าทําประกันชวีติ คุ้มครองวงเงนิสินเช่ือหรอืไม่Q :
A : ธนาคารไมไ่ด้บงัคับ โดยลกูค้ามสิีทธเิลือกท่ีจะทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อหรอืไมก็่ได้ซ่ึงจะ

ไม่มผีลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเชื่อของธนาคารแต่อย่างใด 

ประกันอคัคีภัย
ประกันชวีติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ หากเกิดกรณีไมค่าดฝนั 
สรา้งความอุน่ใจให้กับตนเองและครอบครวั บรษัิทประกันจะเปน็ผู้รบั
ผิดชอบชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ 

ประกันชีวติคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ 

ประกันภัยท่ีเป็นทางเลือก
เพ่ือขอสินเชื่อแต่อาจมปีระโยชน์กับท่าน

ประกันอื่นๆ เชน่ ประกันทรพัย์สินภายในบ้าน เป็นต้น

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