
สนิเชือ่บา้นเตมิสขุ สนิเชือ่ทีธ่นาคารใหกู้ย้มื เพือ่การใชจ้า่ยสว่นบคุคล  โดยมหีลกัทรัพยค์อืทีอ่ยูอ่าศยัจ านองเป็นหลักประกนั 
ใชอ้ตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั

วงเงนิกูย้มื และอตัราสว่นวงเงนิกูย้มื
วงเงินใหกู้ สู้งสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
หลักประกัน โดยทีว่งเงนิกูค้อืวงเงนิทีข่อกูค้รัง้นี้รวมภาระ
หนี้ทั ้งหมดที่มีต่อหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์ และ
เงือ่นไขธนาคาร

ระยะเวลาการกูย้มื
สงูสดุ 30 ปี 

อตัราดอกเบีย้ และการค านวณ

คา่ใชจ้า่ย
อืน่

คา่จดจ านอง 
1% ของทนุ
จ านอง

คา่อากรแสตมป์ 
0.05% 
ของวงเงนิกู ้

(ไมเ่กนิ 10,000 บาท)

ประเภทของการผอ่นช าระ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ย นอกจากคา่งวด

เร ิม่สญัญา

คา่ส ารวจ 
และประเมนิ
หลกัประกนั

ข ัน้ต า่ 
3,000.-
บาท/แปลง

คา่เบีย้
ประกนัภัย

ครบปีที ่1 ครบปีที ่2

คา่เบีย้
ประกนัภัย

คา่เบีย้
ประกนัภัย

แตกตา่งกัน 
ขึน้กับปัจจัย เชน่
 ทนุประกนั

 มลูคา่ทรัพยส์นิ

 ระยะเวลา

(อาจมคีา่งวดเพิม่เตมิ)

คา่งวด
คา่งวด คา่งวด ....

หากขอสนิเชือ่อืน่เพิม่เตมิ 
เชน่ สนิเชือ่บา้นประกันชวีติพทิักษ์สนิ

หลกัการผอ่นช าระแบบลดตน้ลดดอก

• ดอกเบีย้คดิจากเงนิตน้คงเหลอื
• ท าใหง้วดแรกๆ มดีอกเบีย้เยอะ
• คา่งวดชว่งแรก เมือ่ตดัดอกเบีย้แลว้ 
จงึเหลอืตดัเงนิตน้ไดน้อ้ย

เงนิตน้
คงเหลอื

คา่งวด

ดอกเบีย้

ผอ่นช าระทกุเดอืน ตามประกาศธนาคาร ค านวณแบบรายวนั เป็นแบบ
ลดตน้ลดดอก ตามยอดภาระหนีค้งเหลอืของลกูคา้

อายผุูกู้ร้วมระยะเวลากู ้
ตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขธนาคาร

(ส าหรับลกูคา้)

สตูรการค านวณ และตวัอยา่งการค านวณอตัราดอกเบีย้

ดอกเบีย้ปกต ิ
คดิจากเงนิตน้คงเหลอื 
และจ านวนวันในงวดนัน้

หากผดินดั !!
จะถกูคดิดอกเบีย้ผดินัดสงูสดุตามประกาศธนาคาร 
(ปจัจบุนัเทา่กบั 15% ตอ่ปี) ต ัง้แตเ่ร ิม่ผดินดั 

โดยคดิจากคา่งวดทีผ่ดินัดช าระเฉพาะสว่นทีเ่ป็นเงนิตน้ของคา่งวด
และอาจมคีา่ตดิตามทวงหนี้

ตวัอยา่ง ลกูคา้มสีนิเชือ่บา้น เงนิตน้คงคา้ง 4,500,000 บาท สญัญาระบตุอ้งผอ่นช าระทกุวนัสิน้เดอืน อตัราดอกเบีย้ 8% ตอ่ปี 
อตัราดอกเบีย้ผดินัด 15% ตอ่ปี ลกูคา้ช าระงวดปกต ิพ.ค. แตใ่นงวด ม.ิย. ลกูคา้ไมช่ าระ โดยงวด ม.ิย.  42,000 บาท 
ประกอบดว้ยเงนิตน้ 12,410.96 บาท และดอกเบีย้ 29,589.04 บาท ลกูคา้มาช าระในวนัที ่26 ก.ค. ท าใหค้ดิดอกเบีย้ผดินัดช าระ
หนีบ้นคา่งวดทีผ่ดินัดช าระเฉพาะสว่นทีเ่ป็นเงนิตน้ของคา่งวด  ม.ิย. จ านวน 12,410.96 บาท สว่นงนิตน้ทีไ่มไ่ดผ้ดินัด 
4,487,589.04 บาท (4,500,000-12,410.96) คดิอตัราดอกเบีย้ปกติ

31 พ.ค. 30 ม.ิย. 26 ก.ค. 

ช าระปกติ มาช าระไมม่าช าระ
8% 15%

ดอกเบีย้ปกต ิ= เงนิตน้คงเหลอื x อัตราดอกเบีย้ x จ านวนวนั
365

(31 พ.ค. - 29 ม.ิย.) 
= (4,500,000 x 8% X 30)/365 = 29,589.04 บาท

ดอกเบีย้ผดินดั =  เงนิตน้ของงวดทีผ่ดินัด x อัตราดอกเบีย้ผดินัดสว่นเกนิอัตราดอกเบีย้ปกติ x จ านวนวันทีผ่ดินัด

365

(30 ม.ิย. - 25 ก.ค.) 
= (12,410.96 x 15% X 26)/365 วนั  = 132.61 บาท

รวมดอกเบีย้ที่
ตอ้งช าระหากผดินดั

ดอกเบีย้ปกติ
= 55,162.15 บาท

ดอกเบีย้ผดินดั
= 132.61 บาท

= 55,294.76 บาท

ดอกเบีย้ปกติ= 29,589.04  + 25,573.11 = 55,162.15 บาท

(30 ม.ิย. - 25 ก.ค.) 
= (4,487,589.04 x 8% X 26)/365 = 25,573.11 บาท

หมายเหต ุ   อตัราดอกเบีย้กรณีผดินดั อาจมกีารเปลีย่นไดต้ามประกาศของธนาคาร 

เพือ่ประโยชนส์งูสดุกรณุาผอ่นช าระรายงวดใหต้รงวนัทีก่ าหนด 

ในกรณีทีม่กีารผดินดั และตอ่มาไดช้ าระหนีเ้ป็นปกตแิลว้ จะถกูคดิอตัราดอกเบีย้สงูสดุ MRR+1.50%

หากช าระกอ่นก าหนด อาจท าใหเ้กดิดอกเบีย้จากวนัทีช่ าระกอ่นก าหนด จนถงึวนัทีค่รบก าหนดช าระได้
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ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ตกลงและเงือ่นไขในสญัญา

Q: ประโยชนข์องการท าประกนั
อคัคภียั

A: ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหาย  ต่อทรัพยส์นิที่
เกดิขึน้อันเนือ่งจากไฟไหมแ้ละภัยอืน่ๆทีร่ะบุไวใ้น
กรมธรรม ์  โดยเงนิค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ดรั้บจาก
การประกันภัย     ธนาคารจะใหน้ าเงนิมาซอ่มแซม
ทรัพยส์นิทีไ่ดเ้อาประกันภัยไว ้หรอืจะน าเงนิมาหัก
ช าระหนีท้ีค่า้งช าระของผูกู้ ้ ซ ึง่หากมเีงนิเหลอื
หลังจากหักช าระหนีแ้ลว้ ธนาคารจะคนืเงนิทีเ่หลอื
ใหแ้กผู่กู้ ้

Q: ธนาคารบงัคบัลกูคา้ใหท้ า
ประกนัอคัคภียักบับรษิทั
ประกนัภยัทีธ่นาคารก าหนดหรอืไม่

A: ลูกคา้มสีทิธเิลอืกทีจ่ะท าประกนัภยักบับรษิทั
ประกนัภยัทีน่า่เชือ่ถอืรายอืน่ๆได้ โดยระบุรายละเอยีด
ในกรมธรรม ์ใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชนแ์ละตอ้ง
น าสง่กรมธรรมภ์ายใน 30 วันนับจากตัง้วงเงนิ และเมือ่
กรมธรรมห์มดอายตุอ้งสง่กรมธรรมปี์ต่ออายใุหกั้บธนาคาร
ภายใน 30 วนันับจากกรมธรรมเ์ดมิหมดความคุม้ครอง
จนกวา่จะมกีารไถ่ถอนหลักประกัน

Q: ลกูคา้ตอ้งท าประกนัอคัคภียั
ดว้ยทนุประกนั และระยะเวลา   
คุม้ครองเทา่ไหร่

A: ทนุประกันภัยไมน่อ้ยกวา่ราคาประเมนิสิง่
ปลูกสรา้ง หรอืตามทีธ่นาคารก าหนด* และ
ท าประกันภัยคุม้ครองตลอดระยะเวลาเงนิกู ้

Q: ท าทนุประกนัอคัคภียัต า่กวา่
ราคาประเมนิ จะเกดิอะไรขึน้

A: กรณีท าทนุประกนัภัย ต า่กวา่ราคาประเมนิสิง่
ปลกูสรา้ง จะไดร้ับคา่สนิไหมตามสัดสว่นความ
เสยีหายจรงิ เทยีบกบัทนุประกนัภัย 
เชน่ ราคาประเมนิสิง่ปลูกสรา้ง 5 ลา้นบาท 

ท าทนุประกัน 2.5 ลา้นบาท แลว้ไฟไหมม้มีูลค่า
เสยีหาย 5 แสนบาท ประกันจะจ่ายค่าสนิไหม 
2.5 แสนบาท

ประกนัภยัทีต่อ้งท าเพือ่ขอสนิเชือ่

ประกนัอคัคภียั ประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ 

ประกนัอคัคภีัยคุม้ครองสิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นหลกัประกนั 
เพือ่บรรเทาความเสยีหายจากอคัคภียั หรอืภยัธรรมชาติ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

ประกนัชวีติเพือ่คุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่บา้น หากผูกู้เ้สยีชวีติ
บรษัิทประกนัจะเป็นผูรั้บผดิชอบช าระหนีแ้ทนผูกู้ต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์

Q: ประโยชนข์องการท าประกนั
ชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่บา้น 

A: กรณีผูข้อสนิเชือ่เสยีชวีติภาระหนีจ้ะไม่ตก
ไปทีท่ายาทผูเ้สยีชวีติ บรษัิทประกันเป็นผูช้ าระ
หนีแ้ทนตามทนุประกันทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์
และหากมทีนุประกันสว่นทีเ่หลอืจากภาระหนีจ้ะ
มอบใหท้ายาท        

เบีย้ประกันนีส้ามารถใชหั้กลดหยอ่นภาษี
ได ้หากกรมธรรมม์รีะยะเวลาตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 

Q: ใครควรท าประกนัชวีติคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชือ่

A: ลูกหนีผู้ท้ีม่รีายไดห้ลักของครอบครัว ทัง้นี้
หากมกีารกูร้ว่ม 2 คน ควรท าประกันทัง้ 2 คน
เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง ไม่ตอ้งทิง้ภาระหนี้
ใหกั้บอกีคน

Q: ลกูคา้ควรท าประกนั ดว้ยทนุ             
ประกนัและระยะเวลาคุม้ครองเทา่ไหร่

A: ท าตลอดระยะเวลาเทา่กับวงเงนิสนิเชือ่ แต่ทัง้นี้
ขึน้อยูกั่บลูกคา้ สามารถเลอืกทนุประกันและ
ระยะเวลาคุม้ครองไดเ้อง ทัง้นีห้ากท าไม่เต็มวงเงนิ 
หรอืไม่ครบระยะเวลาเงนิกู ้จะมคีวามเสีย่งของ
สนิไหมทีไ่ม่ครอบคลุมภาระหนี ้ภาระหนีจ้ะตกไปที่
ทายาทผูเ้สยีชวีติ หากเสยีชวีติ
เชน่ ผ่อนบา้น 20 ปี ท าประกัน 10 ปี แต่ในปีที่ 11
ผูกู้เ้สยีชวีติ จะไม่มคีวามคุม้ครองเลย กลายเป็นภาระ
หนีข้องทายาท 

Q: ธนาคารบงัคบัใหล้กูคา้ท า
ประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิ
สนิเชือ่หรอืไม่

A: ไม่บังคับ เป็นทางเลอืกทีลู่กคา้จะท า
ลูกคา้มสีทิธเิลอืกทีจ่ะเลอืกท าประกันชวีติ
คุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่หรอืไม่ก็ได ้ซึง่ไม่มผีล
ต่อการพจิารณาอนุมัตสินิเชือ่  

Q: ขอ้ดขีองการท าประกนัอคัคภียักบับรษิทัประกนัภยัทีธ่นาคารก าหนด

A: - ชว่ยลดภาระกับลูกคา้ในการน าสง่กรมธรรมปี์ต่ออายุ
- ทางธนาคารจะชว่ยเป็นผูป้ระสานงานการเรยีกค่าสนิไหมทดแทนทีไ่ม่เป็นธรรมใหกั้บลูกคา้
- ธนาคารมมีาตรการชว่ยเหลอืพเิศษ กรณีลูกคา้ประสพเกดิภัยพบัิติ

Q: ท าไมท าประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ แลว้ถงึไดส้ว่นลดอตัราดอกเบีย้ 

A:  เนือ่งจากธนาคารเห็นความส าคัญของการท าประกัน กรณีลูกคา้ซือ้ประกันชวีติ จะชว่ยท า
ใหค้วามเสีย่งของธนาคารลดลง ในขณะทียั่งช าระหนีไ้ม่ครบถว้นหรอืลดลง  ธนาคารเห็น
ความเสีย่งลดลงจงึตอบแทนดว้ยการลดอัตราดอกเบีย้ใหกั้บลูกคา้ โดยจะไดอั้ตรา
ดอกเบีย้ xx% ต่อปี เฉพาะปีที ่1

ประกนัภยัทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งท าเพือ่ขอสนิเชือ่
แตอ่าจมปีระโยชนก์บัทา่น

ประกนัอืน่ๆ เชน่ ประกนัเฟอรน์เิจอร ์

*ตอ้งสอดคลอ้งกับหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกันภัย (คปภ.) ก าหนด

*ในกรณีลูกคา้ขอสินเชื่อนอ้ยกว่าราคา
ประเมนิสิง่ปลูกสรา้ง ลูกคา้สามารถเลอืกท า
ประกันภัยดว้ยทุนประกัน เท่ากบั หรือ
มากกวา่วงเงนิกู ้แต่ไมเ่กนิราคาประเมนิสิง่
ปลูกสรา้ง และท าประกันภัยคุม้ครองตลอด
ระยะเวลาเงนิกู ้

• ดอกเบีย้ผดินดัช าระ (ขอ้ 4.1)
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