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แบบ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 หลังจากนั้น 3 ป 5 ป ที่แทจริง(ตอป) 10 ป 20 ป 30 ปแบบ แบบ แบบ แบบ 1111 MLR-2.60% MLR-0.60%สบายคงที่ 2 ป =3.65% =5.65%แบบ แบบ แบบ แบบ 2222สบายระยะยาว
รหัส อตัราดอกเบ้ีย (ตอป)(1) อตัราดอกเบ้ียเฉลี่ย อตัราดอกเบ้ีย ยอดผอนตอเดือน(2)

4.43% 10,700 6,700 5,500=4.60% =4.40%DI03 3.65% 4.45% 5.23% 11,200 7,200 6,0003.65%DJ02 MLR-1.65% MLR-1.85% 4.53% 4.48%

    
สนิเชือ่บานแบงคออฟไชนาสนิเชือ่บานแบงคออฟไชนาสนิเชือ่บานแบงคออฟไชนาสนิเชือ่บานแบงคออฟไชนา: : : : บานมอืสองบานมอืสองบานมอืสองบานมอืสอง    

““““ชวิีตเบาสบายชวิีตเบาสบายชวิีตเบาสบายชวิีตเบาสบาย””””        
                ตารางอัตราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือนตารางอัตราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือนตารางอัตราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือนตารางอัตราดอกเบ้ียและยอดผอนตอเดือน            

    ประเภทหลักประกันประเภทหลักประกันประเภทหลักประกันประเภทหลักประกัน:::: บานเด่ียว/ บานแฝด หองชุด และทาวนเฮาส/ ทาวนโฮม  วงเงินกูสูงสุดวงเงินกูสูงสุดวงเงินกูสูงสุดวงเงินกูสูงสุด:::: 90%ของราคาซ้ือขายจริง  วงเงินกูอนุมัติ:วงเงินกูอนุมัติ:วงเงินกูอนุมัติ:วงเงินกูอนุมัติ:  1 ลานบาทข้ึนไป (ไมเกิน30ลานบาท)  (1) อัตราดอกเบ้ียคํานวณจากดอกเบ้ีย MLR = 6.25% ณ วันท่ี 23 พ.ย. 2563 อน่ึง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย MLR ได ตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดอนุญาตไว โดยทางธนาคารจะประกาศเปนคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซตของธนาคาร และปดประกาศไวท่ีต้ังสาขาของธนาคาร และอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนอาจทําใหจํานวนเงินคางวดหรือจํานวนงวดในการผอนชําระเพิม่มากข้ึนไดและอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนอาจทําใหจํานวนเงินคางวดหรือจํานวนงวดในการผอนชําระเพิม่มากข้ึนไดและอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนอาจทําใหจํานวนเงินคางวดหรือจํานวนงวดในการผอนชําระเพิม่มากข้ึนไดและอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนอาจทําใหจํานวนเงินคางวดหรือจํานวนงวดในการผอนชําระเพิม่มากข้ึนได        (2) ยอดผอนตอเดือนคํานวณจากวงเงินกู 1 ลานบาท กรณีไถถอนเงินกูท้ังหมดเพ่ือไปใชบริการกับสถาบันการเงินอ่ืนภายใน 3 ปแรกนับจากวันกรณีไถถอนเงินกูท้ังหมดเพ่ือไปใชบริการกับสถาบันการเงินอ่ืนภายใน 3 ปแรกนับจากวันกรณีไถถอนเงินกูท้ังหมดเพ่ือไปใชบริการกับสถาบันการเงินอ่ืนภายใน 3 ปแรกนับจากวันกรณีไถถอนเงินกูท้ังหมดเพ่ือไปใชบริการกับสถาบันการเงินอ่ืนภายใน 3 ปแรกนับจากวันทําสัญญา ทําสัญญา ทําสัญญา ทําสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอัตรา 3ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอัตรา 3ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอัตรา 3ธนาคารอาจเรียกเก็บเบ้ียปรับในอัตรา 3%%%%    ของจํานวนของจํานวนของจํานวนของจํานวนเงินเงินเงินเงินตนตนตนตนคงคางคงคางคงคางคงคาง 

3.3.3.3.66665555%%%%    ดอกเบี้ยบาน 
เฉล่ีย 3 ป เพียง 

* 

ผอนเริ่มตน 5,500 
บาท/ เดือน 

วันน้ี – 31 มีนาคม 2564 
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วงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขายวงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขายวงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขายวงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียรายการสงเสริมการขาย    
• สําหรับลูกคาท่ีย่ืนคําขอกูเงินและ/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) 
● วงเงินสูงสุดไมเกิน90%ของราคาซ้ือขายจริง 
● เฉพาะหลักประกันท่ีใชสําหรับเพ่ืออยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ขอนแกน ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม และจังหวัดใกลเคียงท่ีมีสาขาของธนาคารต้ังอยู  คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ คาธรรมเนียมท่ีหนวยงานภายนอกเรียกเก็บ     อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราท่ีหนวยงานภายนอกเปนผูกําหนด ณ ปจจุบัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยขอกําหนดของหนวยงานน้ัน    
• คาสํารวจและประเมินหลักประกัน เร่ิมตน 3,210 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราคาบริการของบริษัทประเมิน 
• คาเบ้ียประกันอัคคีภัยตามอัตราท่ีกําหนดโดยบริษัทประกัน  และตกลงโดยผูกู 
• คาอากรแสตมปในอัตรา 0.05% ของวงเงินท่ีอนุมัติ และคาธรรมเนียม 5 บาทสําหรับคูฉบับ 
• คาธรรมเนียมการจดจํานอง 1% ของวงเงินท่ีอนุมัติ แตท้ังน้ีสูงสุด ไมเกิน 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/ พนักงานบริษัท/ พนักงานบริษัท/ พนักงานบริษัท/ ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)))) 1. สําเนาสลิปเงินเดือน (อายุไมเกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไมเกิน 1 เดือน) 2. สําเนาบัญชีเงินฝากท่ีไดรับเงินเดือน แสดงรายการยอนหลัง 6 เดือน 
● กรณีเจาของกิจการกรณีเจาของกิจการกรณีเจาของกิจการกรณีเจาของกิจการ นิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคล    ประเภทหางหุนสวนจํากัด บริษัทประเภทหางหุนสวนจํากัด บริษัทประเภทหางหุนสวนจํากัด บริษัทประเภทหางหุนสวนจํากัด บริษัท 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือ บริคณฑสนธิ (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 ป ข้ึนไป) 2. สําเนาบัญชีเงินฝากสวนบุคคลและกิจการ (ยอนหลัง 6 เดือน) 3. สําเนาทะเบียนรายรับ-รายจาย (ยอนหลัง 6 เดือน) 4. สําเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการคา ไดแก ใบเรียกใหชําระเงิน (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) (ยอนหลัง 6 เดือน) 5. สําเนาหลักฐานแสดงการชําระภาษีรายป   
• กรณีกรณีกรณีกรณีผูประกอบวิชาชีพอิสระผูประกอบวิชาชีพอิสระผูประกอบวิชาชีพอิสระผูประกอบวิชาชีพอิสระ    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 1. สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ครบทุกหนา 2. สําเนาสัญญาจะซ้ือจะขาย/ สัญญาตอทายเพ่ิมเติม (ถามี) 3. สําเนาเอกสารการชําระเงินมัดจํา (ถามี) 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขาย 5. รูปถายหลักประกัน 4. เอกสารอ่ืนๆเอกสารอ่ืนๆเอกสารอ่ืนๆเอกสารอ่ืนๆ 
● ทรัพยสินปลอดภาระ เชน บัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม LTF RMF โฉนดท่ีดิน รถยนต และอ่ืนๆ         
สอบถามเพิม่เตมิที่สอบถามเพิม่เตมิที่สอบถามเพิม่เตมิที่สอบถามเพิม่เตมิที ่   


