
สินเชื�อที�ธนาคารให้กู้ยืม เพื�อนําไปซื�อ หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื�อที�อยู่อาศัย
จากสถาบนัการเงนิอื�น เพื�อใช้ในวตัถุประสงค์เพื�ออยู่อาศัย โดยลูกค้าต้องจํานองที�อยู่อาศัย
ดังกล่าวเป็นหลักประกันการให้สินเชื�อ อัตราดอกเบี�ยเป็นทั �งแบบลอยตัวและแบบคงที�

สินเชื�อโฮมโลนฟอรย์ู

วงเงินกู้ยืม และอตัราส่วนวงเงินกู้ยืม
สูงสุดต่อมูลค่าหลักประกัน ร้อยละ 100
ตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขธนาคาร

ระยะเวลาการกู้ยืม
สูงสุด 35 ปี
(อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื�อนไขธนาคาร)

ประเภทของการผอ่นชาํระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

อตัราดอกเบี&ย และการคาํนวณ
ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวนั เป็นแบบลดต้นลด
ดอก ตามยอดภาระหนี�คงเหลือของลูกค้า

ค่าใช้จ่ายที�จ่าย นอกจากค่างวดรายเดือน

เริ�มสญัญา ครบปีที� 1 ครบปีที� 2
ค่างวด ค่างวด

ค่าสํารวจ
และประเมิน
หลักประกัน

ค่าเบี�ย
ประกัน
อัคคีภยั

ค่าใช้จ่ายอื�น

ข ั �นต ํ �า
3,210 

บาท/แปลง

แตกต่างกนั
ขึ�นกบัปัจจยั 

เช่น
 ทุนประกนั
 มลูค่า

ทรพัยส์นิ
 ระยะเวลา

ค่าจดจาํนอง 
1%

ของทุนจาํนอง

ค่าอากรแสตมป์
0.05% 

ของวงเงนิกู้
(ไม่เกนิ 

10,000 บาท)

ค่าเบี�ย
ประกันภยั

ค่าเบี�ย
ประกันภยั

ค่างวด

(อาจมีค่างวดเพิ�มเติม)
หากขอสนิเชื 0ออื 0นเพิ 0มเตมิ

เช่น สนิเชื 0ออเนกประสงคม์อรเ์กจ
พาวเวอร ์/ สนิเชื 0อเพื 0อทาํประกนั

ชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชื 0อ เป็นตน้

หลกัการผอ่นชาํระแบบลดต้นลดดอก

• ดอกเบี�ยคิดจากเงนิต้นคงเหลือ
• ทําให้งวดแรก  ๆมีดอกเบี�ยเยอะ
• ค่างวดช่วงแรกเมื�อตัดดอกเบี�ยแล้ว จึงเหลือตัดเงนิต้นได้น้อย

เงนิต้น
คงเหลือ

ดอกเบี�ย

ค่างวด

    ปิดบญัชีเพื�อ Re-Finance
มีเบี&ยปรบั 3% ของยอดคงเหลือ

กรณีลูกค้ายกเลิกและไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลา 3 ปี โดยการ Re-Finance 

เบี�ยปรับ = ยอดสินเชื�อคงเหลือ ณ วนัปิดบญัชี x อัตราเบี�ยปรับ

ตวัอย่าง: วงเงนิสินเชื�อ 1,000,000 บาท ยอดสินเชื�อคงเหลือ 900,000 บาท และลูกค้าประสงค์ขอไถ่ถอนและปิด
วงเงนิสินเชื�อในปีที� 2 (โดยสัญญาเงนิกู้กําหนดระยะเวลาขั �นตํ�า 3 ปี จึงสามารถยกเลิกหรือไถ่ถอนเพื�อปิดบญัช ีโดย
ไม่มีเบี�ยปรับ)

1 มกราคม 2560 1 มกราคม 2562
จ่ายเบี�ยปรับ

= 900,000 x 3%
= 27,000 บาทวนัเริ�มสัญญา
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วนั Re-finance
รวมระยะเวลากู้ 2 ปี (ไม่ถงึ 3 ปี)



สินเชื�อโฮมโลนฟอรย์ู

ข้อควรทราบเกี�ยวกบัวิธีการตดัชาํระค่างวดสินเชื�อ
ลาํดบัการตดัชาํระหนี&  กรณีลูกค้าชําระตามใบแจ้งหนี� หรือชําระเกินกว่าค่างวดตามใบชําระหนี� ธนาคารจะตัดค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ดอกเบี�ย และเงนิต้น ตามลําดับ
การคาํนวณดอกเบี&ย ตามหลักการตัดชําระแบบแนวนอน เมื�อลูกค้าชําระเกินหรือชําระเพิ�มจากค่างวดปกติ ธนาคารจะนําเงนินั�นไปตัดดอกเบี�ยหลังวนัสรุปยอดบญัชกี่อน และส่วนที�เหลือนําไปตัดเงนิต้น
กรณีผิดนัดชาํระหนี& เงนิที�ลูกค้านํามาชําระหนี� ธนาคารจะไปตัดชําระหนี�ตามยอดหนี�แต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี�ย และเงนิต้นของยอดหนี�ที�ค้างชําระนานที�สุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชําระหนี�ที�ค้างชําระนานรองลงมาตามลําดับ
V.25052022

สูตรการคาํนวณ และตวัอย่างการคาํนวณอตัราดอกเบี&ย

ดอกเบี&ยปกติ
คิดจากเงนิต้นคงเหลือ

หากผิดนัด !!
จะถูกคิดดอกเบี�ยผิดนัดเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยปกติสูงสุดที�เรียกเก็บตามสัญญาเงนิกู้บวกเพิ�มอีกไม่เกิน 3% ต่อปีตั�งแต่เริ�มผิดนัด โดยคิดจากเงนิต้น

ในงวดที�ผิดนัดนั�นๆ

หมายเหต ุ- อตัราดอกเบี�ยกรณีผิดนัด อาจมีการเปลี �ยนได้ตามประกาศของธนาคาร
              - เพื �อประโยชน์ส ูงสดุกรณุาผ่อนชาํระรายงวดให้ตรงวนัที �กาํหนด 
               - หากชาํระก่อนกาํหนด อาจทาํให้เกิดดอกเบี�ยจากวนัที �ชาํระก่อนกาํหนด จนถึงวนัที �ครบกาํหนดชาํระได้
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รายละเอียดเพิ�มเติม
ดอกเบี&ยผิดนัดชาํระหนี&และลาํดบัการตดัชาํระหนี&

การคิดดอกเบี�ยแบบใหม่ 
หลังวนัที� 1 ก.ค. 64 เป็นต้นมา ธนาคารจะคิดดอกเบี�ย
ถึงวนัที�สรุปบญัช ีโดยรวมวนัที�สรุปบญัชดี้วย
*จาํนวนวนัขึ�นอยู่กบัวนัที 0ธนาคารสรปุบญัช ีซึ 0งตามปกติ
จะอยู่ที 0ราว 20 วนัก่อนวนัที 0ครบกาํหนดชาํระของลูกคา้

ตวัอย่าง เงนิต้นคงค้าง ณ เดือน ต.ค. 4,984,883.56 บาท ครบกําหนดชําระทุกวนัที� 5 ของเดือน จํานวนเงนิผ่อนชําระ 22,000 บาทต่อเดือน ดอกเบี�ย
ปกติ 3.35% ดอกเบี�ยปกติสูงสุดตามสัญญา 4.60% เดือน พ.ย. ลูกค้าไม่ได้นําเงนิมาชําระ ดอกเบี�ยกรณีผดินัดชําระ 5.60% (4.60%+1%) เดือน ธ.ค. 
ลูกค้านําเงนิมาชําระปกติ จํานวน 22,000 บาท

5 ต.ค. 16 ต.ค.

ชาํระปกติ

จาํนวน 22,000
ตดัดอกเบี�ย 

13,753.24 ที�เหลอื
8,246.76 นําไปตดั

เงนิตน้

สรปุยอดบญัชเีพื�อ
เรยีกเกบ็ดอกเบี�ย
งวดเดอืน พ.ย.

จาํนวนที�เรยีกเกบ็
วนัที� 5 พ.ย. จาํนวน 
22,000 เรยีกเกบ็

ดอกเบี�ย 14,183.01 
ที�เหลอืนําไปเรยีก

เกบ็เงนิตน้ 7,816.99

15 ต.ค. 5 พ.ย.

สรุปยอดบญัชเีพื�อเรียกเก็บ
ดอกเบี�ยงวดเดือน ธ.ค.

จํานวนที�เรียกเก็บวนัที� 5 ธ.ค. 
จํานวน 22,000 เรียกเก็บ

ดอกเบี�ย 13,725.20 ที�เหลือ
นําไปเรียกเก็บเงนิต้น 

8,274.80

14 พ.ย. 5 ธ.ค.
ดอกเบี&ยปกติ 3.35%

ไม่ได้ชาํระ

รวมดอกเบี�ยที�ต้องชําระ = ดอกเบี�ยปกติ+ดอกเบี�ยผดินัดชําระ
เดือน ธ.ค. = 13,725.20+4.82

= 13,730.32 บาท

ดอกเบี�ยปกติ = (เงนิต้นคงค้างxจํานวนวนัxดอกเบี�ยปกติ)/365
= (4,984,883.56x30วนั*x3.35%)/365**
= 13,725.20 บาท

*นับจาก 16 ต.ค.-14 พ.ย.

ดอกเบี&ยผิดนัด 5.60%

ดอกเบี�ยผดินัดชําระ = [(เงนิต้นในเดือนที�ผดินัดxจํานวนวนัx(ดอกเบี�ยผดินัด-ดอกเบี�ยปกติ)]/365
= [(7,816.99x10วนั*x(5.60%-3.35%)]/365**
= 4.82

*นับจาก 5 พ.ย.-14 พ.ย.

มาชาํระ
จํานวนที�ต้องชําระ 2 เดือน 44,000 

งวดเดือน พ.ย. ตัดดอกเบี�ย
14,183.01 ตัดเงนิต้น 7,816.99 

งวดเดือน ธ.ค. ดอกเบี�ยที�ต้องชําระ 
13,730.32 เงนิต้น 8,269.68

** ขึ�นอยู่กบัจํานวนวนัในแต่ละปี
สแกน QR Code หรือ 
www.cimbthai.com/th/personal/important-
notices/2021/announcement.html



       ประกนัภยัที�ต้องทาํเพื�อขอสินเชื�อ

ประกนัอคัคีภยั
ประกนัอัคคีภยัคุ้มครองสิ�งปลกูสร้างที�เป็นหลักประกนั

เพื�อบรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติ ที�จะเกิดขึ�น

ประกนัที�เป็นทางเลือก เพื�อขอสินเชื�อบา้นโฮมโลนฟอรย์ ู
แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน

ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื�อ
ประกนัชวีติเพื�อคุ้มครองวงเงินสินเชื�อบา้น หากผูก้ ู้เสียชีวิต บริษทัประกนัจะเป็นผู้รับผดิชอบ
ชําระหนี�แทนผู้กู้ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในกรมธรรม์

Q: ประโยชน์ของการทาํประกนัอคัคีภยั

A: ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรพัย์สินที�เกิดขึ�น
อันเนื�องจากไฟไหม้และภยัอื�น  ๆที�ระบุไว้ใน กรมธรรม์ 
โดยเงนิค่าสินไหมทดแทนที�ได้รบัจากการประกนัภยั 
ธนาคารจะให้นําเงนิมาซ่อมแซมทรพัย์สินที�ได้เอา
ประกนัภยัไว้ หรือจะนําเงนิมาหกัชําระหนี�ที�ค้างชําระของผู้
กู้ ซึ�งหากมีเงนิเหลือหลังจากหกัชําระหนี�แล้ว ธนาคารจะ
คืนเงนิที�เหลือให้แก่ผูกู้้

Q: ธนาคารบงัคบัลูกค้าให้ทาํประกนั
อคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัที�ธนาคาร
กาํหนดหรือไม่

Q: ลูกค้าต้องทาํประกนัอคัคีภยั ด้วยทุน
ประกนั และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

Q: ทาํทุนประกนัอคัคีภยัตํ�ากว่า
     ราคาประเมิน จะเกิดอะไรขึ&น

A: กรณีทําทุนประกนัภยัตํ�ากว่าราคาประเมิน จะได้รบั
ค่าสินไหมตามสดัส่วนความเสียหายจริงเทยีบกบัทุน
ประกนั เช่น ราคาประเมิน 5 ล้านบาท ทําทุนประกนั 
2.5 ล้านบาท แล้วไฟไหม้มีมูลค่าเสียหาย 5 แสนบาท 
ประกนัจะจ่ายค่าสินไหม 2.5 แสนบาท

Q: ประโยชน์ของการทาํประกนัชีวิต
คุ้มครองวงเงินสินเชื�อบ้าน

A: กรณีผูข้อสินเชื�อเสียชวีิตภาระหนี�จะไม่ตก
ไปที�ทายาทผูเ้สียชวีิต บริษทัประกนัเป็นผูช้ําระ
หนี�แทนตามทุนประกนัที�ระบุไว้ในกรมธรรม์
และหากมีทุนประกนัส่วนที�เหลือจากภาระหนี�จะ
มอบให้ทายาท
      เบี�ยประกนันี�สามารถใช้หกัลดหย่อนภาษี
ได้หากกรมธรรม์มีระยะเวลาตั�งแต่ 10 ปีขึ�นไป

Q: ธนา คา รบังคับ ใ ห้ ลูก ค้ าทาํ
ป ระกัน ชี วิตคุ้ ม ครอ งวง เ งิน
สิน เ ชื� อ ห รือ ไ ม่

A: ไม่บงัคับ เป็นทางเลือกที�ลูกค้าจะทํา  ลูกค้ามีสิทธิ
ที�จะเลือกทําประกนัชวีิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื�อหรือ
ไม่ก็ได้ซึ�งไม่มีผลต่อการพจิารณาอนุมัติสินเชื�อ

Q: ลกูค้าควรทาํประกนั ด้วยทุนประกนั
และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

A: ทําตลอดระยะเวลา เท่ากบัวงเงนิสินเชื�อ แต่ทั �งนี�
ขึ�นอยู่กบัลูกค้า สามารถเลือกทุนประกนัและระยะเวลา
คุ้มครองได้เอง ทั �งนี� หากทําไม่เต็มวงเงนิ หรือไม่ครบ
ระยะเวลากู้ จะมีความเสี�ยงของสินไหมที�ไม่ครอบคลุม
ภาระหนี� ภาระหนี�จะตกไปที�ทายาทผูเ้สียชวีิต หากเสียชวีิต
เชน่ ผอ่นบา้น 20 ปี ทาํประกนั 10 ปี แต่ในปีที 0 11 ผูกู้เ้สยี
ชวีติ จะไมม่คีวามคุม้ครองเลย กลายเป็นภาระหนี�ของ
ทายาท

Q: ใครควรทาํประกนัชีวิต คุ้มครอง
 วงเงินสินเชื�อ

A: ลูกค้าผูท้ี�มีรายได้เป็นรายได้หลักของครอบครวัควรทํา
ประกนัชวีิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื�อ ทั �งนี� หากเป็นกรณีกู้ร่วม 
2 คน ผูกู้้ทั �ง 2 ควรทําประกนัชวีิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื�อ M
เพื�อลดความเสี�ยง ไม่ต้องทิ�งภาระหนี�ให้กบัผูกู้้อีกรายที�ยงัมี
ชวีิต

Q: ทาํไมทาํประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื�อแล้วถึงได้ส่วนลดอตัราดอกเบี&ย

Q: ข้อดีของการทาํประกนัอคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัที�ธนาคารกาํหนด
A: - ช่วยลดภาระกบัลูกค้าในการนําส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุ
    - ทางธนาคารจะช่วยเป็นผูป้ระสานงานการเรียกค่าสินไหมทดแทนที�ไม่เป็นธรรมให้กบัลูกค้า
    - ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพเิศษ กรณีลูกค้าประสบภยัพบิตัิ

A: กรณีลูกค้าทําประกนัชวีิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื�อ จะช่วยให้ความเสี�ยงของธนาคารลดลง เนื�องจากประกนั
ชวีิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื�อจะทําหน้าที�ชําระหนี�สินบางส่วนให้กบัธนาคารได้ในกรณีที�ลูกค้าผูกู้้ไม่สามารถ
ชําระหนี�ตามสญัญเงนิกู้ทื�ทําไว้กบัธนาคารได้ เช่น กรณีลูกค้าผูกู้้เสียชวีิต ธนาคารจงึสามารถพจิารณาลด
อัตราดอกเบี�ยสินเชื�อให้กบัลูกค้าที�ทําประกนัชวีิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื�อกบับริษทัประกนัที�เป็นพนัธมิตรของ
ธนาคาร

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขอื�นๆ เพิ�มเติมได้ที�สัญญากู้เงนิ เช่น ดอกเบี�ยผิดนัดชําระ (ข้อ 5) , การปิดบญัชเีพื�อ Re-Finance (ข้อ 12) เป็นต้น

สินเชื�อโฮมโลนฟอรย์ู
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A: ลูกค้ามีสิทธิเลือกที�จะทําประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัที�
น่าเชื�อถอืรายอื�น  ๆได้  โดยระบรุายละเอียดในกรมธรรม์
ให้ธนาคารเป็นผูร้บัประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์
ก่อนวนัเบิกรบัเงินกู้ และส่งกรมธรรมป์ีต่ออายใุห้กบั
ธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลกัประกนั

A: การทําประกนัอัคคีภยัให้ทําในทุนประกนัภยัที�มีมูลค่า
เท่ากบัมูลค่าราคาประเมินโครงสร้างของสิ�งปลูกสร้าง 
ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและทําประกนัภยัคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาเงนิกู้
อย่างไรก็ดี ในกรณีลูกค้าขอสินเชื�อน้อยกว่าราคาประเมิน
โครงสร้างสิ�งปลูกสร้างตามมาตรฐานของ คปภ. 
(เช่น มูลค่าโครงสร้างบ้าน 1 ล้านบาท แต่ขอสินเชื�อ 
700,000 บาท) ต้องให้สิทธิ iลูกค้าเลือกในการทําประกนั
เท่าวงเงนิกู้ หรือเท่าสิ�งปลูกสร้าง
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ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั สาํหรบัที�อยู่อาศยั เช่น ความเสียหายที�เกิดจากสงคราม 
การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การกระทาํของผู้ก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม รวมถึงทรพัยส์ินภายในสิ�ง
ปลกูสร้าง เช่น เงินแท่ง เงินตรา ธนบตัร ตามที�ระบไุว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม ์ ท่านสามารถศึกษา
ข้อยกเว้นเพิ�มเติมได้จากกรมธรรมฉ์บบัเตม็ 

ข้อยกเว้นที�ไม่ได้รบัความคุ้มครอง
1) กรณีที�ผู้เอาประกนัภยัฆ่าตวัตายด้วยสมคัรใจภายใน 1 ปี นับแต่วนัเริ�มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม ์
หรือตาม การต่ออายหุรือตามการกลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรมค์รั &งสดุท้าย
2) กรณีผู้เอาประกนัภยัถกูผูร้บัประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา
3) กรณีปกเปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเทจ็จริงที�จะมีผลต่อการพิจารณารบัประกนัภยั หรือ เป็น
เหตใุห้ บริษทัปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตามสญัญาประกนัชีวิต


