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สนิเชือ่บา้นแบงคอ์อฟไชนา่: บา้นใหม ่

(ส าหรบัโครงการทีธ่นาคารใหก้ารสนบัสนุน) 

“ชีวิตเบาสบาย” 

 

 

 

 

  

ตารางอตัราดอกเบีย้และยอดผอ่นตอ่เดอืน (ส าหรบัสนิเชือ่ซือ้บา้นใหมส่ าหรบัโครงการทีธ่นาคารใหก้ารสนบัสนนุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทหลกัประกนั: บ้านเด่ียว/ บ้านแฝด ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 
 
วงเงนิกูส้งูสดุ: 90%ของราคาซื้อขายจริง 
วงเงนิกูอ้นมุตั:ิ 1 ล้านบาทข้ึนไป(ไม่เกิน30ล้านบาท) 
 
(1) กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ กรณีวงเงินอนุมัติต้ังแต่ 3 ล้านบาทข้ึน
ไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่ ลูกค้าได้รับยกเว้นค่าประเมิน
หลักประกัน 100%  
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ส ารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายก่อน และธนาคารจะช าระเป็นเช็คคืนให้กับลูกค้า ณ วันที่จดจ านอง 
(2) ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อช าระผ่าน SCB ตามช่องทางที่ธนาคารก าหนด 
(3) อัตราดอกเบ้ียค านวณจากดอกเบ้ีย MLR = 6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปล่ียอัตราดอกเบ้ีย MLR ได้ 

ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดอนุญาตไว้ โดยทางธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซต์ของธนาคาร 
และปิดประกาศไว้ที่ตั้งสาขาของธนาคาร และอตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้อาจท าใหจ้ านวนเงนิคา่งวดหรอืจ านวนงวดในการผอ่นช าระเพิม่มากขึน้ได้  
(4) ยอดผ่อนต่อเดือนค านวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท 
กรณไีถถ่อนเงนิกูท้ัง้หมดเพือ่ไปใชบ้รกิารกบัสถาบนัการเงนิอืน่ภายใน 3 ปแีรกนบัจากวนัท าสญัญา ธนาคารอาจเรยีกเกบ็เบีย้ปรบัในอตัรา 3% 
ของจ านวนวงเงนิตน้คงคา้ง 

 

 

 

 

 

 

ผอ่นเริม่ตน้ 

5,400 

บาท/ เดอืน** 

 

0.90% ดอกเบี้ยบา้น 

ปีแรก เพียง 

ฟร!ี 

คา่ประเมนิ(1) 

* 
ฟร!ี 

คา่ธรรมเนยีม  

เมือ่ช าระผา่น SCB(2) 

วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 

แบบ ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 ปท่ีี 5 หลังจากน้ัน 3 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี

แบบ 1 MLR-2.53%

สบายคงท่ี 2 ปี =3.97%

แบบ 2 MLR-3.00%

สบายได้เลย =3.50%

แบบ 1 MLR-2.50%

สบายคงท่ี 2 ปี =4.00%

แบบ 2 MLR-2.60%

สบายได้เลย =3.90%

แบบ 3

สบายระยะยาว
4.40% 4.30% 10,700 6,600 5400**

=4.50% =4.25%

5.05%
=5.50%

5.01%

11,200 7,200 6,000
=5.50%

DB01 0.90%*
MLR-1.00%

3.43% 4.26%

DA01

1 ล้าน

บาทขึ้นไป

2.80%
MLR-1.00%

3.20% 4.12%

DC01
MLR-2.00% MLR-2.25%

4.50%

5.02%
=5.50%

4.99%

11,200 7,200 6,000
=5.50%

CZ02 0.90%*
MLR-1.00%

3.30% 4.18%

CY02
3 ล้าน

บาทขึ้นไป

2.70%
MLR-1.00%

3.12% 4.07%

รหัส
วงเงินกู้

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ (ต่อป)ี(3) อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย อตัราดอกเบีย้

ท่ีแท้จริง (ต่อป)ี

ยอดผ่อนต่อเดือน(4)
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สนิเชือ่บ้านแบงคอ์อฟไชนา่: บ้านใหม ่

“ชวีติเบาสบาย” 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตารางอตัราดอกเบีย้และยอดผอ่นตอ่เดอืน (ส าหรบัสนิเชือ่ซือ้บา้นใหมส่ าหรบัโครงการทัว่ไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทหลกัประกนั: บ้านเด่ียว/ บ้านแฝด ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 
 
วงเงนิกูส้งูสดุ:  90%ของราคาซื้อขายจริง 
วงเงนิกูอ้นมุตั:ิ 1 ล้านบาทข้ึนไป(ไม่เกิน30ล้านบาท) 
 
(1) กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ 
กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทข้ึนไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และ
เชียงใหม่ ลูกค้าได้รับยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน 100%  
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ส ารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายก่อน และธนาคารจะช าระเป็นเช็คคืนให้กับลูกค้า ณ วันที่จดจ านอง 
(2) ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อช าระผ่าน SCB ตามช่องทางที่ธนาคารก าหนด 
(3) อัตราดอกเบ้ียค านวณจากดอกเบ้ีย MLR = 6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย MLR ได้ 
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดอนุญาตไว้ โดยทางธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซต์ของธนาคาร 
และปิดประกาศไว้ที่ตั้งสาขาของธนาคาร และอตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้อาจท าใหจ้ านวนเงนิคา่งวดหรอืจ านวนงวดในการผอ่นช าระเพิม่มากขึน้ได้  
(4) ยอดผ่อนต่อเดือนค านวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท 
กรณไีถถ่อนเงนิกูท้ัง้หมดเพือ่ไปใชบ้รกิารกบัสถาบนัการเงนิอืน่ภายใน 3 ปแีรกนบัจากวนัท าสญัญา ธนาคารอาจเรยีกเกบ็เบีย้ปรบัในอตัรา 3% 
ของจ านวนเงนิตน้คงคา้ง 
 

ผ่อนเริม่ตน้ 

5,400 

บาท/ เดอืน 

1.50% ดอกเบี้ยบ้าน 

ปีแรก เพียง 

ฟร!ี 

คา่ประเมนิ(1) 

* 
ฟร!ี 

คา่ธรรมเนียม  

เมือ่ช าระผ่าน SCB(2) 

วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 

อตัรา

ดอกเบีย้

แบบ ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 หลังจากน้ัน 3 ปี 5 ปี
ที่แท้จริง 

(ต่อป)ี
10 ปี 20 ปี 30 ปี

แบบ 1 MLR-2.2% MLR-1.00%

สบาย 2 ปี =4.30% =5.50%

แบบ 2 MLR-5.00% MLR-1.00%

สบายได้เลย =1.50%* =5.50%

แบบ 3 MLR-2.25%

สบายระยะยาว =4.25%
6,600 5,400

=4.50%
CW01

MLR-2.00%
4.50% 4.40% 4.30% 10,700

รหัส

อตัราดอกเบีย้ (ต่อป)ี(3) อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย ยอดผอ่นต่อเดือน(4)

DU01
MLR-3.70%

3.30% 4.18% 5.03%

11,200 7,200 6,000
=2.80%

CV01
MLR-2.10%

3.43% 4.26% 5.06%
=4.40%
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วงเงนิสนิเชือ่และอตัราดอกเบีย้รายการสง่เสรมิการขาย 
 ส าหรับลูกค้าที่ยื่นค าขอกู้เงินและ/หรืออนุมัติภายใน 31 ม.ีค. 2563  
และจดจ านองหลักประกันภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะ
มีการเปล่ียนแปลง 

 กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น 
ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันท าสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับ
ในอัตรา 3% ของจ านวนเงินต้นคงค้าง 

 กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใน
รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน 

 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย 
และการเปล่ียนแปลงข้อเสนอข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ของธนาคาร ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

หลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ในการอนมุตัสินิเชือ่ 

● ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
● ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 
65 ปี 

● ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรส
ไม่จดทะเบียน) 

● กรณีผู้กู้เป็นเจ้าของกิจการ ก าหนดให้กิจการนั้นต้องจดทะเบียน
มาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปีข้ึนไป 

● วงเงินอนุมัติข้ันต่ า 1 ล้านบาท(ไม่เกิน30ล้านบาท) 
● วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%ของราคาซื้อขายจริง 
● เฉพาะหลักประกันที่ใช้ส าหรับเพ่ืออยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา 
เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่  

คา่ธรรมเนยีมทีห่นว่ยงานภายนอกเรยีกเกบ็  
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้
ก าหนด ณ ปัจจุบัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยข้อก าหนดของ
หน่วยงานนั้น 
 ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทประเมิน 

 ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยตามอัตราที่ก าหนดโดยบริษัทประกัน  
และตกลงโดยผู้กู้ 

 ค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 0.05% ของวงเงินที่อนุมัติ และ
ค่าธรรมเนียม 5 บาทส าหรับคู่ฉบับ 

 ค่าธรรมเนียมการจดจ านอง 1% ของวงเงินที่อนุมัติ แต่ทั้งนี้สูงสุด 
ไม่เกิน 2 แสนบาท (ยกเว้นอาคารชุดค านวณจากราคาทรัพย์สิน)  

เอกสารประกอบการสมคัรขอสนิเชือ่ 

1. เอกสารสว่นตวัผูกู้ห้ลกั/ ผูกู้ร้ว่ม 
● ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

● ส าเนาทะเบียนบ้าน 
● ส าเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
● ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบส าคัญการหย่า/  
ส าเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) 

 
 

● กรณีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีนามสกุลต่างกัน ให้แสดงหลักฐาน
แสดงความเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน 

2. เอกสารทางการเงนิ/ เอกสารกจิการ 
● กรณบีคุคลธรรมดาทีม่รีายไดป้ระจ า (พนกังานบรษิทั/ 
ขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ) 
1. ส าเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือ
หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน) 

2. ส าเนาบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือน แสดงรายการย้อนหลัง 6 
เดือน 

● กรณเีจา้ของกจิการ 
นติบิคุคล ประเภทหา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิทั 
1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือ 
บริคณฑ์สนธิ (รับรองไม่เกิน3เดือน และจดทะเบียน3ปีข้ึนไป) 

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
3. ส าเนาบัญชีเงินฝากกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน) 
4. ส าเนางบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับ
ใบอนุญาต (ย้อนหลัง 2 ปี) 

5. ส าเนาหลักฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ของกิจการ ภ.พ. 30 
(ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมรายงานภาษีซื้อ - ขาย) 

นติบิคุคล ประเภทรา้นคา้ 
1. ส าเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียน 3 ปีข้ึน
ไป) 

2. ส าเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน) 
3. ส าเนาทะเบียนรายรับ-รายจ่าย (ย้อนหลัง 6 เดือน) 
4. ส าเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการค้า ได้แก่ ใบเรียกให้ช าระเงิน 

(Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) (ย้อนหลัง 6 เดือน) 
5. ส าเนาหลักฐานแสดงการช าระภาษีรายปี   

 กรณผีูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ เชน่ นกับญัช ีแพทย ์และอืน่ๆ 
1. ส าเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด) 
2. ส าเนาหลักฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ (เช่น ภงด. ทวิ 50) 
3. ส าเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

3. เอกสารหลกัประกนั 
1. ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ครบทุกหน้า 
2. ส าเนาสัญญาจะซ้ือจะขาย 
3. ส าเนาเอกสารการได้ช าระเงินจอง/ เงินดาวน์ 

4. เอกสารอืน่ๆ 
● ทรัพย์สินปลอดภาระ เช่น บัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม LTF 

RMF โฉนดที่ดิน รถยนต์ และอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิม่เตมิที ่


