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แบบ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 หลงัจากนั้น 3 ป 5 ป 10 ป 20 ป 30 ปแบบ แบบ แบบ แบบ 1111 MLR-3.15%สบายคงที่ 2 ป 3.10%แบบ แบบ แบบ แบบ 2222 MLR-3.00%สบายคงที่ 2 ป 3.25%แบบ แบบ แบบ แบบ 3333 MLR-2.85%สบายคงที่ 2 ป 3.40%แบบ แบบ แบบ แบบ 4444 MLR-2.65%สบายคงที่ 2 ป =3.60%แบบ แบบ แบบ แบบ 5555 MLR-2.18%สบายคงที่ 2 ป 4.07%แบบ แบบ แบบ แบบ 6666 MLR-2.05%สบาย 2 ป =4.20%แบบ แบบ แบบ แบบ 7777 MLR-2.90%สบายคงที่ 2 ป =3.35% 11,200 7,200 6,0007,300 6,1005.16%=5.65% 4.04% 4.97%4.27%3.02% 4.01% 4.96%2.87% 3.92% 4.92%
บานมือสองบานมือสองบานมือสองบานมือสอง DR04 MLR-0.60% 3.35%บานใหมบานใหมบานใหมบานใหมโครงการโครงการโครงการโครงการทั่วไปทั่วไปทั่วไปทั่วไป EA05 1 ล านบาทขึ้นไป MLR-3.75% MLR-0.75% 3.07%=2.50% =5.50%3.35%

DY06บา้นใหม่
สําหรบั
โครงการ
ที�ธนาคาร
ใหก้าร
สนบัสนุน

รหัส วงเงนิกูอนุมตั ิ อัตราดอกเบีย้ (ต อป)(3)

DY07 1 ล านบาทขึ้นไป 2.50%5 ล านบาทขึ้นไป MLR-0.75%=5.50%
MLR-0.75% =5.50%3 ล านบาทขึ้นไปDX07

ยอดผอนตอเดอืน(4)
รีไฟแนนซรีไฟแนนซรีไฟแนนซรีไฟแนนซ DX06 5 ล านบาทขึ้นไป 2.70% 3.82% 4.88%

DX08 1 ล านบาทขึ้นไป 2.80% 3.88% 4.91%
ประเภทประเภทประเภทประเภทสินเชื่อสินเชื่อสินเชื่อสินเชื่อ อัตราดอกเบีย้ที่แทจริง (ต อป)อัตราดอกเบีย้เฉล ีย่

2.50% 11,200 7,200 6,0002.75% 3.80% 4.89%

    
สนิเชือ่บานแบงคออฟไชนาสนิเชือ่บานแบงคออฟไชนาสนิเชือ่บานแบงคออฟไชนาสนิเชือ่บานแบงคออฟไชนา: : : :     
VIP/ Special Profession 
““““ชวิีตเบาสบายชวิีตเบาสบายชวิีตเบาสบายชวิีตเบาสบาย””””      ตารางอตัราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือน สาํหรับกลุมลกูคาพเิศษตารางอตัราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือน สาํหรับกลุมลกูคาพเิศษตารางอตัราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือน สาํหรับกลุมลกูคาพเิศษตารางอตัราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือน สาํหรับกลุมลกูคาพเิศษ((((2222))))    
    ประเภทหลกัประกันประเภทหลกัประกันประเภทหลกัประกันประเภทหลกัประกัน:::: บานเดี่ยว/ บานแฝด หองชุด และทาวนเฮาส/ ทาวนโฮม 
 วงเงนิกูสงูสุวงเงนิกูสงูสุวงเงนิกูสงูสุวงเงนิกูสงูสดุดดด::::  90%ของราคาซ้ือขายจริงสําหรับบานใหม บานมือสอง และ 90%ของราคาประเมิน สําหรับรีไฟแนนซ  

วงเงนิกูอนมุติั:วงเงนิกูอนมุติั:วงเงนิกูอนมุติั:วงเงนิกูอนมุติั: 1 ลานบาทขึ้นไป (ไมเกิน30ลานบาท) 
 (1) สําหรับรีไฟแนนซ กรณีวงเงินอนุมัติต้ังแต 3 ลานบาทขึ้นไป และหลักประกันต้ังอยูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ กรณีวงเงินอนุมัติต้ังแต 2 ลานบาทขึ้นไป และหลักประกันต้ังอยูที่ตางจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแกน ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม ลูกคาไดรับการยกเวนคาประเมิน สําหรับบานใหม กรณีวงเงินอนุมัติต้ังแต 5 ลานบาทขึ้นไป และหลักประกันต้ังอยูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ กรณีวงเงินอนุมัติต้ังแต 
3 ลานบาทขึ้นไป และหลักประกันต้ังอยูที่ตางจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแกน ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม ลูกคาไดรับยกเวนคาประเมินหลักประกัน 100% ทั้งนี้ลูกคาตองเปนผูสํารองคาใชจายดังกลาวกอน และธนาคารจะชําระเปนเช็คคืนใหกับลูกคา ณ วันที่จดจํานอง  (2) กลุมลูกคาพิเศษ ประกอบดวย ผูประกอบอาชีพแพทย (แพทย สัตวแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร) ผูพิพากษา อัยการ อาจารยมหาวิทยาลัยระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาขึ้นไป และเฉพาะพนักงานที่มีรายไดประจําต้ังแต 75,000 บาทขึ้นไปตอเดือน (3) อัตราดอกเบ้ียคํานวณจากดอกเบ้ีย MLR = 6.25% ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563 อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย MLR ได ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดอนุญาตไว โดยทางธนาคารจะประกาศเปนคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซตของธนาคาร และปดประกาศไวที่ต้ังสาขาของธนาคาร และอตัราดอกเบ้ียทีส่งูขึน้อาจทาํใหจาํนวนเงนิคางวดหรือจาํนวนงวดในการผอนชาํระเพิม่มากขึน้ไดและอตัราดอกเบ้ียทีส่งูขึน้อาจทาํใหจาํนวนเงนิคางวดหรือจาํนวนงวดในการผอนชาํระเพิม่มากขึน้ไดและอตัราดอกเบ้ียทีส่งูขึน้อาจทาํใหจาํนวนเงนิคางวดหรือจาํนวนงวดในการผอนชาํระเพิม่มากขึน้ไดและอตัราดอกเบ้ียทีส่งูขึน้อาจทาํใหจาํนวนเงนิคางวดหรือจาํนวนงวดในการผอนชาํระเพิม่มากขึน้ได  (4) ยอดผอนตอเดือนคํานวณจากวงเงินกู 1 ลานบาท กรณไีถถอนเงนิกูทัง้หมดเพือ่ไปใชบริการกับสถาบันการเงนิอืน่ภายใน 3 กรณไีถถอนเงนิกูทัง้หมดเพือ่ไปใชบริการกับสถาบันการเงนิอืน่ภายใน 3 กรณไีถถอนเงนิกูทัง้หมดเพือ่ไปใชบริการกับสถาบันการเงนิอืน่ภายใน 3 กรณไีถถอนเงนิกูทัง้หมดเพือ่ไปใชบริการกับสถาบันการเงนิอืน่ภายใน 3 ปแรกนบัจากวันปแรกนบัจากวันปแรกนบัจากวันปแรกนบัจากวันทาํสญัญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอตัรา 3ทาํสญัญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอตัรา 3ทาํสญัญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอตัรา 3ทาํสญัญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอตัรา 3%%%%    ของจาํนวนของจาํนวนของจาํนวนของจาํนวนเงนิเงนิเงนิเงนิตนตนตนตนคงคางคงคางคงคางคงคาง

ฟร!ี คาประเมิน(1) วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 
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        วงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขายวงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขายวงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขายวงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขาย    
• สําหรับลูกคาที่ย่ืนคําขอกูเงินและ/หรืออนุมัติภายใน 31 มี.ค. 2564  และจดจํานองหลักประกันภายในวันท่ี 14 พ.ค. 2564 หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 
• กรณีไถถอนเงินกูท้ังหมดเพ่ือไปใชบริการกับสถาบันการเงินอ่ืน ภายใน 3 ปแรก นับจากวันทําสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอัตรา 3% ของจํานวนเงินตนคงคาง 
• กรณีลูกคาเขารวมรายการสงเสริมการขายน้ี ทานจะไมไดรับสิทธ์ิในรายการสงเสริมการขายอ่ืนๆ ท่ีจัดข้ึนในชวงเวลาเดียวกัน 
• ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู อัตราดอกเบ้ีย และการเปล่ียนแปลงขอเสนอขางตน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของธนาคาร ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หลักเกณฑเบ้ืองตนหลักเกณฑเบ้ืองตนหลักเกณฑเบ้ืองตนหลักเกณฑเบ้ืองตนในการอนุมัติสินเช่ือในการอนุมัติสินเช่ือในการอนุมัติสินเช่ือในการอนุมัติสินเช่ือ 
● ผูกูเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป  
● ระยะเวลากูสูงสุด 30 ป โดยอายุผูกูรวมกับระยะเวลากูจะตองไมเกิน 65 ป 
● ผูกูรวมตองมีความสัมพันธทางเครือญาติกับผูกู (ยกเวนกรณีคูสมรสไมจดทะเบียน) 
● กรณีผูกูเปนเจาของกิจการ กําหนดใหกิจการน้ันตองจดทะเบียนมาแลวเปนระยะเวลามากกวา 3 ปข้ึนไป 
● วงเงินอนุมัติข้ันตํ่า 1 ลานบาท(ไมเกิน30ลานบาท) 
● วงเงินสูงสุดไมเกิน 90%ของราคาซ้ือขายจริงสําหรับบานใหม บานมือสอง และ 90%ของราคาประเมิน สําหรับรีไฟแนนซ 
● เฉพาะหลักประกันที่ใชสําหรับเพ่ืออยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ขอนแกน ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม และจังหวัดใกลเคียงที่มีสาขาของธนาคารต้ังอยู   คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ     อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราท่ีหนวยงานภายนอกเปนผูกําหนด ณ ปจจุบัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยขอกําหนดของหนวยงานน้ัน    
• คาสํารวจและประเมินหลักประกัน เร่ิมตน 3,210 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราคาบริการของบริษัทประเมิน 
• คาเบ้ียประกันอัคคีภัยตามอัตราท่ีกําหนดโดยบริษัทประกัน และตกลง โดยผูกู 
• คาอากรแสตมปในอัตรา 0.05% ของวงเงินท่ีอนุมัติ และคาธรรมเนียม      5 บาทสําหรับคูฉบับ 
• คาธรรมเนียมการจดจํานอง 1% ของวงเงินท่ีอนุมัติ แตท้ังน้ีสูงสุดไมเกิน   2 แสนบาท (ยกเวนอาคารชุดคํานวณจากราคาทรัพยสิน)  เอกสารประกอบการเอกสารประกอบการเอกสารประกอบการเอกสารประกอบการสมัครขอสินเช่ือสมัครขอสินเช่ือสมัครขอสินเช่ือสมัครขอสินเช่ือ 1. เอกสารสวนตัวเอกสารสวนตัวเอกสารสวนตัวเอกสารสวนตัวผูกูหลัก/ ผูกูรวมผูกูหลัก/ ผูกูรวมผูกูหลัก/ ผูกูรวมผูกูหลัก/ ผูกูรวม 
● สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
● สําเนาทะเบียนบาน 
● สําเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล (ถามี) 
● สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบสําคัญการหยา/ สําเนาใบมรณบัตรของคูสมรส (ถามี) 
● กรณีผูกูหลักและผูกูรวมมีนามสกุลตางกัน ใหแสดงหลักฐานแสดงความเปนเครือญาติ เชน ทะเบียนบาน  

2. เอกสารทางการเงินเอกสารทางการเงินเอกสารทางการเงินเอกสารทางการเงิน/ เอกสารกิจการ/ เอกสารกิจการ/ เอกสารกิจการ/ เอกสารกิจการ 
● กรณีกรณีกรณีกรณีบุคคลธรรมดาท่ีมีรายไดประจํา (บุคคลธรรมดาท่ีมีรายไดประจํา (บุคคลธรรมดาท่ีมีรายไดประจํา (บุคคลธรรมดาท่ีมีรายไดประจํา (พนักงานบริษัท/ ขาราชการ/ พนักงานบริษัท/ ขาราชการ/ พนักงานบริษัท/ ขาราชการ/ พนักงานบริษัท/ ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ)))) 1. สําเนาสลิปเงินเดือน (อายุไมเกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไมเกิน 1 เดือน) 2. สําเนาบัญชีเงินฝากท่ีไดรับเงินเดือน แสดงรายการยอนหลัง 6 เดือน 
● กรณีเจาของกิจการกรณีเจาของกิจการกรณีเจาของกิจการกรณีเจาของกิจการ นิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคล    ประเภทหางหุนสวนจํากัดประเภทหางหุนสวนจํากัดประเภทหางหุนสวนจํากัดประเภทหางหุนสวนจํากัด    บริษัทบริษัทบริษัทบริษัท 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือบริคณฑสนธิ (รับรองไมเกิน3เดือน และจดทะเบียน3ปข้ึนไป) 2. สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (อายุไมเกิน 3 เดือน) 3. สําเนาบัญชีเงินฝากกิจการ (ยอนหลัง 6 เดือน) 4. สําเนางบการเงินท่ีผานการรับรองโดยผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับใบอนุญาต (ยอนหลัง 2 ป) 5. สําเนาหลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินไดของกิจการ ภ.พ. 30 (ยอนหลัง 6 เดือน พรอมรายงานภาษีซ้ือ - ขาย) นิติบุคคล ประเภทรานคานิติบุคคล ประเภทรานคานิติบุคคล ประเภทรานคานิติบุคคล ประเภทรานคา    1. สําเนาทะเบียนการคา/ ทะเบียนพาณิชย (จดทะเบียน 3 ปข้ึนไป) 2. สําเนาบัญชีเงินฝากสวนบุคคลและกิจการ (ยอนหลัง 6 เดือน) 3. สําเนาทะเบียนรายรับ-รายจาย (ยอนหลัง 6 เดือน) 4. สําเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการคา ไดแก ใบเรียกใหชําระเงิน (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) (ยอนหลัง 6 เดือน) 5. สําเนาหลักฐานแสดงการชําระภาษีรายป   
• กรณีกรณีกรณีกรณีผูปผูปผูปผูประกอบวิชาชีพอิสระระกอบวิชาชีพอิสระระกอบวิชาชีพอิสระระกอบวิชาชีพอิสระ    เชน นักบัญชี แพทย และอ่ืนๆเชน นักบัญชี แพทย และอ่ืนๆเชน นักบัญชี แพทย และอ่ืนๆเชน นักบัญชี แพทย และอ่ืนๆ 1. สําเนาบัญชีเงินฝากสวนบุคคล (ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด) 2. สําเนาหลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินได (เชน ภงด. ทวิ 50) 3. สําเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ถามี) 3. เอกสารหลักประกันเอกสารหลักประกันเอกสารหลักประกันเอกสารหลักประกัน 
● สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ครบทุกหนา กรณีรีไฟแนนซกรณีรีไฟแนนซกรณีรีไฟแนนซกรณีรีไฟแนนซ 1. สําเนาสัญญากูเงินและสัญญาจํานอง  2. สําเนาใบเสร็จการชําระเงินกูเดือนลาสุด 3. สําเนาเอกสารการผอนชําระเงินกู (Statement) กับสถาบันการเงินเดิม ยอนหลัง 12 เดือน (ถามี) กรณีบานใหมกรณีบานใหมกรณีบานใหมกรณีบานใหม    1. สําเนาสัญญาจะซ้ือจะขาย 2. สําเนาเอกสารการไดชําระเงินจอง/ เงินดาวน กรณีกรณีกรณีกรณีบานมือสองบานมือสองบานมือสองบานมือสอง 1. สําเนาสัญญาจะซ้ือจะขาย/ สัญญาตอทายเพ่ิมเติม (ถามี) 2. สําเนาเอกสารการชําระเงินมัดจํา (ถามี) 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขาย 4. รูปถายหลักประกัน 4. เอกสารอ่ืนๆเอกสารอ่ืนๆเอกสารอ่ืนๆเอกสารอ่ืนๆ 
● ทรัพยสินปลอดภาระ เชน บัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม LTF RMF โฉนดท่ีดิน รถยนต และอ่ืนๆ  สอบถามเพิม่เตมิที่สอบถามเพิม่เตมิที่สอบถามเพิม่เตมิที่สอบถามเพิม่เตมิที ่   


