สินเชื่ออเนกประสงค์ประเภทเงินกู้/วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี สำหรับลูกค้ำบุคคลธรรมดำผูเ้ ป็ นเจ้ำ
สิ นเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์
ของหลักทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ ำศัยของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว รวมถึงญำติผใู้ กล้ชดิ หรือ
มีภำระหนี้สนิ เชื่อคงค้ำงอยูท่ ส่ี ถำบันกำรเงินอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเพิม่ สภำพคล่องของตนเอง,
ตกแต่งต่อเติมทีอ่ ยูอ่ ำศัย, ใช้เป็ นเงินสำรองยำมฉุกเฉิน, ไถ่ถอนหนี้จำกสถำบันกำรเงินอื่น (Refinance) โดยมีอสังหำริมทรัพย์เป็ นหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ เป็ นทัง้ แบบลอยตัวและแบบคงที่

ระยะเวลาการกู้ยื ม

วงเงิ นกู้ยืม และอัตราส่วนวงเงิ นกู้ยมื
สูงสุดต่อมูลค่ำหลักประกัน ร้อยละ 95
ตำมหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขธนำคำร

ค่ำงวด

ครบปี ที่ 1 ค่ำงวด ครบปี ที่ 2 ค่ำงวด

ขัน้ ต ่า
3,210
บาท/แปลง

ค่ำสำรวจ
และประเมิน
หลักประกัน

แตกต่างกัน
ขึน้ กับปจั จัย เช่น

ค่ำเบีย้
ประกันภัย

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

..

ทุนประกัน
มูลค่าทรัพย์สนิ
ระยะเวลา

ค่าจดจานอง
1% ของทุนจานอง

(อำจมีค่ำงวดเพิม่ เติม)
หากขอสินเชือ่ อืน่ เพิม่ เติม
เช่น สินเชือ่ อเนกประสงค์พร็อพเพอร์ต้โี ลน
/ สินเชือ่ เพือ่ ทาประกัน MRTA เป็ นต้น

ตัวอย่าง : วงเงินสินเชื่อ 2,000,000 บำท ยอดสินเชื่อคงเหลือ 1,000,000 บำท

V.01062021

1 มกรำคม 2562
รวมระยะเวลำกู้ 2 ปี
(ไม่ถงึ 3 ปี )

เงิ นต้น
คงเหลือ
ดอกเบีย้

สูตรการคานวณ และตัวอย่างการคานวณอัต ราดอกเบี้ ย

ดอกเบี้ยปกติ

หากผิดนัด !!

คิดจำกเงินต้นคงเหลือ
และจำนวนวันในงวดนัน้

จะถูกคิดดอกเบีย้ ผิดนัดเพิม่ ขึน้ จำกดอกเบีย้ ปกติสงู สุดทีเ่ รียกเก็บตำมสัญญำกูอ้ กี ไม่
เกิน 3% ต่อปี โดยคิดจำกเงินต้นในงวดทีผ่ ดิ นัดนัน้ ๆ และอำจมีค่ำติดตำมทวงถำมหนี้

ตัวอย่าง ลูกค้ำมีสนิ เชือ่ บ้ำน เงินต้นคงค้ำง 4,500,000 บำท สัญญำระบุตอ้ งผ่อนชำระทุกวันสิน้ เดือน อัตรำดอกเบี้ย 8% ต่อปี อัตรำดอกเบี้ยผิดนัด 11% ต่อปี (อัตรำดอกเบี้ย
ปกติสงู สุดทีต่ กลงในสัญญำคือ 8%+3% ต่อปี) ลูกค้ำชำระปกติในงวด พ.ค. แต่ในงวด มิ.ย. ลูกค้ำไม่ชำระ โดยงวด มิ.ย. 42,000 บำท ประกอบด้วยเงินต้น 12,410.96 บำท และ
ดอกเบี้ย 29,589.04 บำท ลูกค้ำมำชำระในวันที่ 26 ก.ค. จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนค่ำงวดทีผ่ ดิ นัดชำระเฉพำะส่วนทีเ่ ป็ นเงินต้นของค่ำงวด มิ.ย. จำนวน 12,410.96 บำท

30 มิ.ย.

8% ต่อปี

ไม่มำชำระ

26 ก.ค.
อัตราดอกเบีย้ ผิ ดนัด = 11% ต่อปี มำชำระ
(8%+3%)

ดอกเบีย้ ปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตรำดอกเบี้ย x จำนวนวัน
365

ค่าธรรมเนี
ม 3% ของยอดคงเหลื
เงินทีล่ กู ค้ำนมีำมำช
ำระหนีย้ ธนำคำรจะไปตั
ดชำระหนีอ้ตำมยอด
ละงวด
โดยตั
ดค่กำประกั
ธรรมเนี
ยม ดอกเบี3 ย้ปี โดยกำร
และเงินRe-Finance
ต้นของ
กรณีหนี
ลูกค้้แำต่ยกเลิ
กและไถ่
ถอนหลั
นก่อนระยะเวลำ
ยอดหนี้ทค่ี ำ้ งชำระนำนทีส่ ดุ ก่อนแล้วจึงค่อยตัดชำระหนี้ทค่ี ำ้ ง
ำธรรมเนียม = ยอดสินเชือ่ คงเหลือ ณ วันปิดบัญชี x อัตรำค่ำธรรมเนียม
ชค่ำระนำนรองลงมำตำมล
ำดับ
1 มกรำคม 2560
วันเริม่ สัญญำ

ตำมประกำศธนำคำร คำนวณแบบรำยวัน เป็นแบบ
ลดต้นลดดอก ตำมยอดภำระหนี้คงเหลือของลูกค้ำ
ค่างวด

• ดอกเบีย้ คิดจำกเงินต้นคงเหลือ
• ทำให้งวดแรกๆ มีดอกเบีย้ เยอะ
• ค่ำงวดช่วงแรกเมือ่ ตัดดอกเบีย้ แล้ว จึงเหลือตัด
เงินต้นได้น้อย

31 พ.ค.
ชำระปกติ

ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินกู้
(ไม่เกิน 10,000 บาท)

อัตราดอกเบี้ย และการคานวณ

หลักการผ่ อนชาระแบบลดต้นลดดอก

ค่ำเบี้ย
ประกันภัย

ค่ำเบี้ย
ประกันภัย

ปิ ดบั
ชีเพื่อ ดRe-Finance
ลาดั
บญการตั
ชาระหนี้

•

ผ่อนชำระทุกเดือน

(อำยุผกู้ รู้ วมระยะเวลำกู้ตำม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขธนำคำร)

ค่าใช้จ่ายที่จ่าย นอกจากค่างวด
เริ่ มสัญญา

ประเภทของการผ่อนชาระ

สูงสุด 15 ปี

ค่ำธรรมเนียม
= 1,000,000 x 3%
= 30,000 บำท

(31 พ.ค. – 29 มิ.ย.)

= (4,500,000 x 8% x 30)/365 วัน = 29,589.04 บำท
(30 มิ.ย. – 25 ก.ค.)

= (4,487,589.04 x 8% x 26)/365 วัน = 25,643.84 บำท
ดอกเบีย้ ปกติ = 29,589.04 + 25,643.84 = 55,232.88 บำท
ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ มจากการผิดนัดชาระหนี้ = เงินต้นของงวดทีผ่ ดิ นัด x อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเกินอัตรำดอกเบี้ยปกติสงู สุด x จำนวนวันทีผ่ ดิ นัด
365
(30 มิ.ย. – 25 ก.ค.)
= 12,410.96 x 3% x 26)/365 วัน = 26.52 บำท

ดอกเบีย้ ปกติ
รวมดอกเบีย้ ที่ต้องชาระหากผิ ดนัด = 55,232.88
บำท

ดอกเบีย้ ส่วนเพิ่ มจากการ
ผิ ดนัดชาระหนี้
= 26.52 บำท

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยกรณี ผิดนัด อาจมีการเปลีย่ นได้ตามประกาศของธนาคาร
เพือ่ ประโยชน์ สูงสุดกรุณาผ่อนชาระรายงวดให้ตรงวันทีก่ าหนด
หากชาระก่อนกาหนด อาจทาให้เกิ ดดอกเบี้ยจากวันทีช่ าระก่อนกาหนด จนถึงวันทีค่ รบกาหนดชาระได้

= 55,259.40 บำท

Sales sheet ด้านหน้ า

สิ นเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์

ประกันภัยที่ต้องทาเพื่อขอสิ นเชื่อ
ประกันอัคคีภยั

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิ นสิ นเชื่อ

ประกันอัคคีภยั คุม้ ครองสิ่ งปลูกสร้างทีเ่ ป็นหลักประกัน
เพือ่ บรรเทำความเสียหายจากอัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติ ทีจ่ ะเกิดขึน้
Q: ประโยชน์ ของการทาประกันอัคคีภยั
A: ให้ควำมคุม้ ครองควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดขึน้
อันเนื่องจำกไฟไหม้และภัยอืน่ ๆ ทีร่ ะบุไว้ใน กรมธรรม์
โดยเงินค่ำสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรประกันภัย
ธนำคำรจะให้นำเงินมำซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้เอำ
ประกันภัยไว้ หรือจะนำเงินมำหักชำระหนี้ทค่ี ำ้ งชำระของผู้
กู้ ซึง่ หำกมีเงินเหลือหลังจำกหักชำระหนี้แล้ว ธนำคำรจะ
คืนเงินทีเ่ หลือให้แก่ผกู้ ู้

Q: ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทาประกัน
อัคคีภยั กับบริ ษทั ประกันภัยที่ธนาคาร
กาหนดหรือไม่
A: ลูกค้ำมีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะทำประกันภัยกับบริษทั ประกันภัยที่
น่ำเชื่อถือรำยอืน่ ๆ ได้ โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์
ให้ธนาคารเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ และต้องนาส่งกรมธรรม์
ก่อนวันเบิก
รับเงิ นกู้ และส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุให้กบั ธนาคาร
จนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

ประกันที่เป็ นทางเลือก เพื่อขอสิ นเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์
แต่อำจมีประโยชน์กบั ท่ำน

Q: ลูกค้าต้องทาประกันอัคคีภยั ด้วยทุน
ประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
A: กำรทำประกันอัคคีภยั ให้ทำในทุนประกันภัยทีม่ มี ลู ค่ำ
เท่ำกับมูลค่ำรำคำประเมินโครงสร้ำงของสิง่ ปลูกสร้ำง
ตำมมำตรฐำนของ คปภ. เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำ
และทำประกันภัยคุม้ ครองตลอดระยะเวลำเงินกู้
อย่ำงไรก็ด ี ในกรณีลกู ค้ำขอสินเชือ่ น้อยกว่ำรำคำประเมิน
โครงสร้ำงสิง่ ปลูกสร้ำงตำมมำตรฐำนของ คปภ.
(เช่น มูลค่ำโครงสร้ำงบ้ำน 1 ล้ำนบำท แต่ขอสินเชื่อ
700,000 บำท) ต้องให้สทิ ธิ ์ลูกค้ำเลือกในกำรทำประกัน
เท่ำวงเงินกู้ หรือเท่ำสิง่ ปลูกสร้ำง

Q: ทาทุนประกันอัคคีภยั ตา่ กว่า
ราคาประเมิ น จะเกิ ดอะไรขึน้

A: กรณีทำทุนประกันภัยต่ำกว่ำรำคำประเมิน จะได้รบั
ค่ำสินไหมตำมสัดส่วนควำมเสียหำยจริงเทียบกับทุน
ประกัน
เช่น รำคำประเมิน 5 ล้ำนบำท ทำทุนประกัน 2.5 ล้ำนบำท
แล้วไฟไหม้มมี ลู ค่ำเสียหำย 5 แสนบำท ประกันจะจ่ำย
ค่ำสินไหม 2.5 แสนบำท
ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยู่อาศัย เช่น ความเสียหายที่เกิ ดจากสงคราม
การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การกระทาของผู้ก่อการร้าย การก่อวิ นาศกรรม รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่ ง
ปลูกสร้าง เช่น เงิ นแท่ง เงิ นตรา ธนบัตร ตามที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ท่านสามารถศึกษา
ข้อยกเว้นเพิ่ มเติ มได้จากกรมธรรม์ฉบับเต็ม
กรณีจดจำนองหลักประกัน ก่อน 4 พฤศจิกำยน 2563 ผูร้ บั ประกันอัคคีภยั คือ บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
กรณีจดจำนองหลักประกัน ตัง้ แต่ 4 พฤศจิกำยน 2563 เป็ นต้นไป ผูร้ บั ประกันอัคคีภยั คือ บริษทั ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

Q: ข้อดีของการทาประกันอัคคีภยั กับบริ ษทั ประกันภัยที่ธนาคารกาหนด
A: - ช่วยลดภำระกับลูกค้ำในกำรนำส่งกรมธรรม์ปีตอ่ อำยุ
- ทำงธนำคำรจะช่วยเป็ นผูป้ ระสำนงำนกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนทีไ่ ม่เป็ นธรรมให้กบั ลูกค้ำ
- ธนำคำรมีมำตรกำรช่วยเหลือพิเศษ กรณีลกู ค้ำประสพเกิดภัยพิบตั ิ

ประกันชีวติ เพือ่ คุ้มครองวงเงิ นสิ นเชื่อบ้าน หำกผูก้ ้เู สียชีวิต บริษทั ประกันจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ชำระหนี้แทนผูก้ ตู้ ำมเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
Q: ลูกค้าควรทาประกัน ด้วยทุนประกัน
Q: ประโยชน์ ของการทาประกันชีวิต
และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
คุ้มครองวงเงิ นสิ นเชื่อบ้าน
A: กรณีผขู้ อสินเชือ่ เสียชีวติ ภำระหนี้จะไม่ตก
ไปทีท่ ำยำทผูเ้ สียชีวติ บริษทั ประกันเป็ นผูช้ ำระ
หนี้แทนตำมทุนประกันทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
และหำกมีทุนประกันส่วนทีเ่ หลือจำกภำระหนี้จะ
มอบให้ทำยำท
เบี้ยประกันนี้สำมำรถใช้หกั ลดหย่อนภำษี
ได้หำกกรมธรรม์มรี ะยะเวลำตัง้ แต่ 10 ปีขน้ึ ไป
Q: ธ น า ค า ร บั ง คั บ ให้ ลู กค้ า ทา
ป ร ะ กั น ชี วิ ตคุ้ ม ค ร อ ง วงเ งิ น
สิ น เ ชื่ อ หรื อ ไ ม่
A: ไม่บงั คับ เป็ นทำงเลือกทีล่ กู ค้ำจะทำ ลูกค้ำมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะเลือกทำประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือ่ หรือ
ไม่กไ็ ด้ซง่ึ ไม่มผี ลต่อกำรพิจำรณำอนุมตั สิ นิ เชือ่

A: ทำตลอดระยะเวลำ เท่ำกับวงเงินสินเชื่อ แต่ทงั ้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ลูกค้ำ สำมำรถเลือกทุนประกันและระยะเวลำ
คุม้ ครองได้เอง ทัง้ นี้ หำกทำไม่เต็มวงเงิน หรือไม่ครบ
ระยะเวลำกู้ จะมีควำมเสีย่ งของสินไหมทีไ่ ม่ครอบคลุม
ภำระหนี้ ภำระหนี้จะตกไปทีท่ ำยำทผูเ้ สียชีวติ หำกเสียชีวติ
เช่น ผ่อนบ้าน 20 ปี ทาประกัน 10 ปี แต่ในปี ที ่ 11 ผูก้ เู้ สีย
ชีวติ จะไม่มคี วามคุม้ ครองเลย กลายเป็ นภาระหนี้ของ
ทายาท

Q: ใครควรทาประกันชีวิต คุ้มครอง
วงเงิ นสิ นเชื่อ

A: ลูกหนี้ผทู้ ม่ี รี ำยได้หลักของครอบครัว ทัง้ นี้ หำกมี
กำรกูร้ ว่ ม 2 คน ควรทำประกันทัง้ 2 คนเพือ่ เป็ นกำร
ลดควำมเสีย่ ง ไม่ตอ้ งทิง้ ภำระหนี้ให้กบั อีกคน

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รบั ความคุ้มครอง
1) กรณี ที่ผ้เู อาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
หรือตาม การต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิ มของกรมธรรม์ครังสุ
้ ดท้าย
2) กรณี ผ้เู อาประกันภัยถูกผูร้ บั ประโยชน์ ฆ่าโดยเจตนา
3) กรณี ปกเปิ ดข้อความจริ ง หรือแถลงข้อความเท็จจริ งที่จะมีผลต่อการพิ จารณารับประกันภัย หรือ เป็ น
เหตุให้ บริ ษทั ปฏิ เสธไม่จ่ายเงิ นค่าสิ นไหมทดแทน ตามสัญญาประกันชีวิต

Q: ทาไมทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิ นสิ นเชื่อ แล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบีย้
A: เนื่องจำกธนำคำรเห็นควำมสำคัญของกำรทำประกัน กรณีลกู ค้ำซือ้ ประกันชีวติ จะช่วยให้ควำมเสีย่ งของ
ธนำคำรลดลง ในขณะทีล่ กู ค้ำยังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ธนำคำรจึงตอบแทนด้วยกำรลดอัตรำดอกเบี้ยให้กบั
ลูกค้ำทีท่ ำประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชื่อกับพันธมิตรของธนำคำร

ท่ำนสำมำรถศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ทส่ี ญ
ั ญำกูเ้ งิน เช่น ดอกเบีย้ ผิดนัดชำระ (ข้อ 5) , กำรปิ ดบัญชีเพื่อ Re-Finance (ข้อ 12) เป็ นต้น
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