
สนิเชื่ออเนกประสงคป์ระเภทเงนิกู/้วงเงนิเบกิเงนิเกนิบญัช ี ส ำหรบัลกูคำ้บุคคลธรรมดำ
ผูเ้ป็นเจำ้ของหลกัทรพัยป์ระเภทอสงัหำรมิทรพัย ์เช่น อำคำรส ำนกังำน  หอ้งชุดตำกอำกำศ 
อพำรท์เมน้ท ์ โรงงำน รวมทัง้ ทีด่นิว่ำงเปล่ำ เพื่อเพิม่สภำพคล่องของตนเอง รวมทัง้ใชเ้ป็น
เงนิส ำรองยำมฉุกเฉิน, ไถ่ถอนหนี้จำกสถำบนักำรเงนิอื่น (Refinance) โดยมอีสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 
อตัรำดอกเบีย้เป็นทัง้แบบลอยตวัและแบบคงที่

วงเงินกู้ยืม และอตัราส่วนวงเงินกู้ยมื ระยะเวลาการกู้ยืม ประเภทของการผอ่นช าระ
ผอ่นช ำระทุกเดอืน

อตัราดอกเบี้ย และการค านวณ
ตำมประกำศธนำคำร ค ำนวณแบบรำยวนั เป็นแบบ
ลดตน้ลดดอก ตำมยอดภำระหนี้คงเหลอืของลกูคำ้

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่าย    นอกจากค่างวด
เร่ิมสญัญา ครบปีท่ี1 ครบปีท่ี 2

(อำจมคี่ำงวดเพิม่เตมิ)
มลูค่าทรพัยส์นิ หากขอสนิเชือ่อืน่เพิม่เมมิ

เชน่ สนิเชือ่อเนกประสงคม์อรเ์กจพาวเวอร์
/สนิเชือ่เพือ่ท าประกนั MRTA  เป็นมน้

หลกัการผ่อนช าระแบบลดต้นลดดอก

สตูรการค านวณ และตวัอย่างการค านวณอตัราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยปกติ
คดิจำกเงนิตน้คงเหลอื
และจ ำนวนวนัในงวดนัน้

ปิดบญัชีเพื่อ Re-Finance
มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดคงเหลือ

• กรณี ลูกคำ้ยกเลกิและไถ่ถอนหลกัประกนัก่อนระยะเวลำ 3 ปี โดยกำร Re-Finance 

คำ่ธรรมเนียม = ยอดสนิเชือ่คงเหลอื ณ วนัปิดบญัชี x อตัรำคำ่ธรรมเนยีม

ตวัอย่าง : วงเงนิสนิเชื่อ 2,000,000 บำท ยอดสนิเชื่อคงเหลอื 1,000,000 บำท

1 มกรำคม 2560

วนัเริม่สญัญำ รวมระยะเวลำกู้ 2 ปี
(ไม่ถงึ 3 ปี) เพือ่ประโยชน์สูงสุดกรณุาผอ่นช าระรายงวดให้ตรงวนัทีก่  าหนด 

หากช าระก่อนก าหนด อาจท าให้เกิดดอกเบ้ียจากวนัทีช่ าระก่อนก าหนด จนถงึวนัทีค่รบก าหนดช าระได้

ค่ำงวด .... ค่ำงวดค่ำงวด

คำ่เบี้ย
ประกนัภยั

ทุนประกนั

ระยะเวลา

เงินต้น
คงเหลือ

Sales sheet ด้านหน้า

คำ่เบี้ย
ประกนัภยั

1 มกรำคม 2562

ค่างวด

ดอกเบีย้

หากผิดนัด !!

สินเช่ือพรอ็พเพอรต้ี์โลน

จะถูกคดิดอกเบีย้ผดินดัเพิม่ขึน้จำกดอกเบีย้ปกตสิงูสุดทีเ่รยีกเกบ็ตำมสญัญำกูอ้กีไม่
เกนิ 3% ต่อปี โดยคดิจำกเงนิตน้ในงวดทีผ่ดินดันัน้ๆ และอำจมคี่ำตดิตำมทวงถำมหนี้

ค่ำธรรมเนียม
= 1,000,000 x 3%

= 30,000 บำท

สงูสุดต่อมลูค่ำหลกัประกนั รอ้ยละ 80
ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขธนำคำร

สงูสุด 15 ปี
(อำยุผูกู้ร้วมระยะเวลำกู้ตำม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขธนำคำร)

• ดอกเบีย้คดิจำกเงนิตน้คงเหลอื
• ท ำใหง้วดแรกๆ มดีอกเบีย้เยอะ
• ค่ำงวดช่วงแรกเมือ่ตดัดอกเบีย้แลว้ จงึเหลอืตดั

เงนิตน้ไดน้้อย
ค่ำส ำรวจ
และประเมนิ
หลกัประกนั

ค่ำใชจ้่ำยอื่น

ค่ำเบีย้
ประกนัภยั

แมกมา่งกนั
ขึน้กบัปจัจยั เชน่

ค่าจดจ านอง 
1% ของทนุจ านอง

ขัน้ต า่
3,210 

บาท/แปลง

ค่าอากรแสมมป์
0.05% ของวงเงนิกู้
(ไม่เกนิ 10,000 บาท)

หมายเหตุ อตัราดอกเบ้ียกรณีผิดนัด อาจมีการเปลีย่นได้ตามประกาศของธนาคาร
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ล าดบัการตดัช าระหน้ี
เงนิทีล่กูคำ้น ำมำช ำระหนี้ ธนำคำรจะไปตดัช ำระหนี้ตำมยอด
หนี้แต่ละงวด โดยตดัค่ำธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงนิตน้ของ
ยอดหนี้ทีค่ำ้งช ำระนำนทีส่ดุก่อนแลว้จงึค่อยตดัช ำระหนี้ทีค่ำ้ง
ช ำระนำนรองลงมำตำมล ำดบั

ตวัอย่าง ลกูคำ้มสีนิเชือ่บำ้น เงนิตน้คงคำ้ง 4,500,000 บำท สญัญำระบุตอ้งผอ่นช ำระทกุวนัสิน้เดอืน อตัรำดอกเบี้ย 8% ต่อปี อตัรำดอกเบี้ยผดินดั 11% ต่อปี (อตัรำดอกเบี้ย
ปกตสิงูสดุทีต่กลงในสญัญำคอื 8%+3% ต่อปี) ลกูคำ้ช ำระปกตใินงวด พ.ค. แต่ในงวด ม.ิย. ลกูคำ้ไมช่ ำระ โดยงวด ม.ิย. 42,000 บำท ประกอบดว้ยเงนิตน้ 12,410.96 บำท และ
ดอกเบี้ย 29,589.04 บำท ลกูคำ้มำช ำระในวนัที ่26 ก.ค. จะถูกคดิดอกเบี้ยผดินดัช ำระหนี้บนคำ่งวดทีผ่ดินดัช ำระเฉพำะสว่นทีเ่ป็นเงนิตน้ของคำ่งวด ม.ิย. จ ำนวน 12,410.96 บำท 

31 พ.ค. 30 ม.ิย. 26 ก.ค.
8% ต่อปีช ำระปกติ มำช ำระไมม่ำช ำระ

ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมจากการผิดนัดช าระหน้ี = เงนิตน้ของงวดทีผ่ดินดั x อตัรำดอกเบี้ยผดินดัสว่นเกนิอตัรำดอกเบี้ยปกตสิงูสดุ x จ ำนวนวนัทีผ่ดินดั
365

(30 ม.ิย. – 25 ก.ค.)
= 12,410.96 x 3% x 26)/365 วนั = 26.52 บำท

ดอกเบีย้ปกติ = เงนิตน้คงเหลอื x อตัรำดอกเบี้ย x จ ำนวนวนั
365

(31 พ.ค. – 29 ม.ิย.)
= (4,500,000 x 8% x 30)/365 วนั = 29,589.04 บำท

(30 ม.ิย. – 25 ก.ค.)
= (4,487,589.04 x 8% x 26)/365 วนั = 25,643.84 บำท

ดอกเบีย้ปกติ = 29,589.04 + 25,643.84 = 55,232.88 บำท

รวมดอกเบีย้ท่ีต้องช าระหากผิดนัด ดอกเบีย้ปกติ
= 55,232.88 บำท

ดอกเบีย้ส่วนเพ่ิมจากการ
ผิดนัดช าระหน้ี
= 26.52 บำท

= 55,259.40 บำท

อตัราดอกเบีย้ผิดนัด = 11% ต่อปี
(8%+3%)



ประกนัภยัท่ีต้องท าเพ่ือขอสินเช่ือ

ประกนัอคัคีภยั
ประกนัอคัคภียัคุม้ครองส่ิงปลกูสร้างทีเ่ป็นหลกัประกนั

เพือ่บรรเทำความเสียหายจากอคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติ ทีจ่ะเกดิขึน้

ประกนัท่ีเป็นทางเลือก เพ่ือขอสินเช่ือพรอ็พเพอรต้ี์โลน
แต่อำจมปีระโยชน์กบัทำ่น

ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ
ประกนัชวีติเพือ่คุ้มครองวงเงินสินเช่ือบา้น หำกผูก้ ู้เสียชีวิต บรษิทัประกนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ช ำระหนี้แทนผูกู้ต้ำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์

Q: ประโยชน์ของการท าประกนัอคัคีภยั

A: ใหค้วำมคุม้ครองควำมเสยีหำยตอ่ทรพัยส์นิทีเ่กดิขึน้
อนัเนื่องจำกไฟไหมแ้ละภยัอืน่ๆ ทีร่ะบุไวใ้น กรมธรรม ์
โดยเงนิคำ่สนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรประกนัภยั 
ธนำคำรจะใหน้ ำเงนิมำซอ่มแซมทรพัยส์นิทีไ่ดเ้อำ
ประกนัภยัไว ้หรอืจะน ำเงนิมำหกัช ำระหนี้ทีค่ำ้งช ำระของผู้
กู ้ซึง่หำกมเีงนิเหลอืหลงัจำกหกัช ำระหนี้แลว้ ธนำคำรจะ
คนืเงนิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูกู้้

Q: ธนาคารบงัคบัลูกค้าให้ท าประกนั
อคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคาร
ก าหนดหรือไม่

Q: ลูกค้าต้องท าประกนัอคัคีภยั ด้วยทุน
ประกนั และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

Q: ท าทุนประกนัอคัคีภยัต า่กว่า
ราคาประเมิน จะเกิดอะไรขึน้

A: กรณที ำทุนประกนัภยัต ่ำกวำ่รำคำประเมนิ จะไดร้บั
คำ่สนิไหมตำมสดัสว่นควำมเสยีหำยจรงิเทยีบกบัทุน
ประกนั
เช่น รำคำประเมนิ 5 ลำ้นบำท ท ำทุนประกนั 2.5 ลำ้นบำท
แลว้ไฟไหมม้มีลูคำ่เสยีหำย 5 แสนบำท ประกนัจะจำ่ย
คำ่สนิไหม 2.5 แสนบำท

Q: ประโยชน์ของการท าประกนัชีวิต
คุ้มครองวงเงินสินเช่ือบ้าน

A: กรณผีูข้อสนิเชือ่เสยีชวีติภำระหนี้จะไม่ตก
ไปทีท่ำยำทผูเ้สยีชวีติ บรษิทัประกนัเป็นผูช้ ำระ
หนี้แทนตำมทุนประกนัทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์
และหำกมทุีนประกนัสว่นทีเ่หลอืจำกภำระหนี้จะ
มอบใหท้ำยำท

เบี้ยประกนันี้สำมำรถใชห้กัลดหยอ่นภำษี
ไดห้ำกกรมธรรมม์รีะยะเวลำตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป

Q: ธนาคารบังคับ ใ ห้ ลูก ค้ าท า
ประกัน ชี วิตคุ้ มครองวงเ งิน
สิ น เ ช่ื อห รือ ไ ม่

A: ไมบ่งัคบั เป็นทำงเลอืกทีล่กูคำ้จะท ำ  ลกูคำ้มสีทิธิ
ทีจ่ะเลอืกท ำประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่หรอื
ไมก่ไ็ดซ้ึง่ไมม่ผีลตอ่กำรพจิำรณำอนุมตัสินิเชือ่

Q: ลกูค้าควรท าประกนั ด้วยทุนประกนั
และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

A: ท ำตลอดระยะเวลำ เทำ่กบัวงเงนิสนิเชื่อ แตท่ัง้นี้
ขึน้อยูก่บัลกูคำ้ สำมำรถเลอืกทุนประกนัและระยะเวลำ
คุม้ครองไดเ้อง ทัง้นี้ หำกท ำไมเ่ตม็วงเงนิ หรอืไมค่รบ
ระยะเวลำกู ้จะมคีวำมเสีย่งของสนิไหมทีไ่มค่รอบคลุม
ภำระหนี้ ภำระหนี้จะตกไปทีท่ำยำทผูเ้สยีชวีติ หำกเสยีชวีติ
เชน่ ผอ่นบา้น 20 ปี ท าประกนั 10 ปี แม่ในปีที ่11 ผูกู้เ้สยี
ชวีมิ จะไมม่คีวามคุม้ครองเลย กลายเป็นภาระหนี้ของ
ทายาท

Q: ใครควรท าประกนัชีวิต คุ้มครอง
วงเงินสินเช่ือ

A: ลกูหนี้ผูท้ ีม่รีำยไดห้ลกัของครอบครวั ทัง้นี้ หำกมี
กำรกูร้ว่ม 2 คน ควรท ำประกนัทัง้ 2 คนเพือ่เป็นกำร
ลดควำมเสีย่ง ไมต่อ้งทิง้ภำระหนี้ใหก้บัอกีคน

Q: ท าไมท าประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ แล้วถึงได้ส่วนลดอตัราดอกเบีย้
A: เนื่องจำกธนำคำรเหน็ควำมส ำคญัของกำรท ำประกนั กรณลีกูคำ้ซือ้ประกนัชวีติจะชว่ยใหค้วำมเสีย่งของ
ธนำคำรลดลง ในขณะทีล่กูคำ้ยงัช ำระหนี้ไมค่รบถว้น ธนำคำรจงึตอบแทนดว้ยกำรลดอตัรำดอกเบี้ยใหก้บั
ลกูคำ้ทีท่ ำประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อกบัพนัธมติรของธนำคำร

ท่ำนสำมำรถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ีส่ญัญำกูเ้งนิ เช่น ดอกเบีย้ผดินดัช ำระ (ขอ้ 5) , กำรปิดบญัชเีพื่อ Re-Finance (ขอ้ 12) เป็นตน้
Sales sheet ด้านหลงั

A: ลกูคำ้มสีทิธเิลอืกทีจ่ะท ำประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยัที่
น่ำเชื่อถอืรำยอืน่ๆ ได้ โดยระบรุายละเอียดในกรมธรรม์
ให้ธนาคารเป็นผูร้บัประโยชน์ และต้องน าส่งกรมธรรม์
ก่อนวนัเบิก
รบัเงินกู้ และส่งกรมธรรมปี์ต่ออายใุห้กบัธนาคาร
จนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลกัประกนั

A: กำรท ำประกนัอคัคภียัใหท้ ำในทุนประกนัภยัทีม่มีลูคำ่
เทำ่กบัมลูคำ่รำคำประเมนิโครงสรำ้งของสิง่ปลกูสรำ้ง 
ตำมมำตรฐำนของ คปภ. เพือ่ประโยชน์สงูสุดของลกูคำ้
และท ำประกนัภยัคุม้ครองตลอดระยะเวลำเงนิกู้
อยำ่งไรกด็ ีในกรณลีกูคำ้ขอสนิเชือ่น้อยกวำ่รำคำประเมนิ
โครงสรำ้งสิง่ปลกูสรำ้งตำมมำตรฐำนของ คปภ. 
(เช่น มลูคำ่โครงสรำ้งบำ้น 1 ลำ้นบำท แตข่อสนิเชื่อ 
700,000 บำท) ตอ้งใหส้ทิธิล์กูคำ้เลอืกในกำรท ำประกนั
เทำ่วงเงนิกู ้หรอืเทำ่สิง่ปลกูสรำ้ง

V.01062021

ข้อยกเว้นท่ีไม่ได้รบัความคุ้มครอง
1) กรณีท่ีผู้เอาประกนัภยัฆ่าตวัตายด้วยสมคัรใจภายใน 1 ปี นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม ์
หรือตาม การต่ออายหุรือตามการกลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรมค์รัง้สดุท้าย
2) กรณีผู้เอาประกนัภยัถกูผูร้บัประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา
3) กรณีปกเปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเทจ็จริงท่ีจะมีผลต่อการพิจารณารบัประกนัภยั หรือ เป็น
เหตใุห้ บริษทัปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตามสญัญาประกนัชีวิต

สินเช่ือพรอ็พเพอรต้ี์โลน

Q: ข้อดีของการท าประกนัอคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารก าหนด
A: - ช่วยลดภำระกบัลกูคำ้ในกำรน ำสง่กรมธรรมปี์ตอ่อำยุ

- ทำงธนำคำรจะช่วยเป็นผูป้ระสำนงำนกำรเรยีกคำ่สนิไหมทดแทนทีไ่มเ่ป็นธรรมใหก้บัลกูคำ้
- ธนำคำรมมีำตรกำรช่วยเหลอืพเิศษ กรณลีกูคำ้ประสพเกดิภยัพบิตัิ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั ส าหรบัท่ีอยู่อาศยั เช่น ความเสียหายท่ีเกิดจากสงคราม 
การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การกระท าของผู้ก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม รวมถึงทรพัยสิ์นภายในส่ิง
ปลกูสร้าง เช่น เงินแท่ง เงินตรา ธนบตัร ตามท่ีระบไุว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม ์ ท่านสามารถศึกษา
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติมได้จากกรมธรรมฉ์บบัเตม็ 
กรณีจดจ ำนองหลกัประกนั ก่อน 4 พฤศจกิำยน 2563 ผูร้บัประกนัอคัคภียัคอื บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
กรณีจดจ ำนองหลกัประกนั ตัง้แต่ 4 พฤศจกิำยน 2563 เป็นตน้ไป ผูร้บัประกนัอคัคภียัคอื บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 


