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สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย คือ สินเชือ่ ทีธ่ นาคารใหกยู มื เพือ่ นำไปซือ้ ซอมแซม หรือปลูกสรางบาน หรือรับโอนสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยจากสถาบันการเงินอืน่ เพือ่ ใช ในวัตถุประสงคเพือ่ อยูอ าศัยโดยลูกคาตองจำนอง หรือจดทะเบียน
สิทธิการเชาทีอ่ ยูอ าศัยดังกลาวเปนหลักประกันการใหสนิ เชือ่ อัตราดอกเบีย้ มีทง้ั แบบคงที่ และลอยตัว สินเชือ่ บานคือเงิน คือ สินเชือ่ ทีธ่ นาคารใหกยู มื เพือ่ ซอมแซมตอเติมบาน ปลดภาระ คาใชจา ยฉุกเฉินหรือทำตามความฝนโดยการนำ
(สำหรับลูกคา)
อสังหาริมทรัพยมาเปนหลักประกันการใหสนิ เชือ่ อัตราดอกเบีย้ มีทง้ั แบบคงที่ และลอยตัว สินเชือ่ บานรีไฟแนนซ My Sabai Revolving คือสินเชือ่ ทีธ่ นาคารใหกยู มื โดยการรับโอนภาระสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยจากสถาบันการเงินอืน่ (Refinance)
สำหรับลูกคาทีม่ ปี ระวัตดิ ี แตมภี าระหนีส้ งู ใหสามารถนำวงเงินอเนกประสงคไปชำระหนีป้ ด บัญชีชำระหนี้ บัตรเครดิต /บัตรกดเงินสด /สินเชือ่ บุคคล / สินเชือ่ รถยนต ได ในอัตราดอกเบีย้ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย เพือ่ เปนการบรรเทาภาระดอกเบีย้
สินเชือ่ บานคือเงิน MHMC / MHMC Top Up My Sabai Revolving คือ สินเชือ่ ทีธ่ นาคารใหกยู มื เพือ่ ซอมแซมตอเติมบานปลอดภาระ คาใชจา ยฉุกเฉิน หรือทำตามฝนและนำไปชำระหนีป้ ด บัญชีชำระหนี้
บัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด / สินเชือ่ บุคคล / สินเชือ่ รถยนต โดยการนำอสังหาริมทรัพยมาเปนหลักประกันใหสนิ เชือ่
NEW เอกสารการชำระหนี้ปดบัญชี
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วงเงินกูยืม และอัตราสวน
วงเงินกูยืมสูงสุด*

ระยะเวลาการกูยืม
สูงสุด 30 ป

ประเภทของการผอนชำระ

สำหรับ My Sabai Revolving

อัตราดอกเบี้ย และการคำนวณ

หลังจากเบิกจายเงินกู ลูกคาจะตองนำเอกสาร
ตามประกาศธนาคาร คำนวณแบบ
ผอนชำระทุกเดือน
การชำระหนี้ปดบัญชี สงมอบใหแกเจาหนาที่ภายใน
รายวันเปนแบบลดตนลดดอก ตาม
ตอหลักประกัน รอยละ 95
(อายุลูกคารวมระยะเวลากู
45 วัน หากไมทำตามเงื่อนไขลูกคาจะถูกปรับ
ยอดภาระหนี้คงเหลือของลูกคา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขธนาคาร
ไมเกิน 65 ป)
อัตราดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ยอเนกประสงค
*ธปท. กำหนดใหทุกธนาคารอางอิงราคาซื้อขายจริง จากราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน (ท.ด.13 ในกรณีที่มีการซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือ อ.ช.23 ในกรณีซื้อขายหองชุด) เทากับวงเงินสวนที่เกินจาก หนี้

คาใชจายที่ตองจาย นอกจากคางวด

เริ่มสัญญา
คาสำรวจและ
ประเมินหลักประกัน
500-5,000 บาท/ยูนติ
(ไมรวม VAT)

คาตรวจงวดงาน
กอสราง
1,100 บาท/ครั้ง
(ไมรวม VAT)

คางวด

ครบปที่ 1

คาเบี้ยประกันภัย

แตกตางกันขึ้นกับปจจัย เชน
• ทุนประกัน
• มูลคาทรัพยสิน
• ระยะเวลา

คางวด

ครบปที่ 2

คาเบี้ยประกันภัย

คาใชจายอื่น ๆ

• คาจดจำนอง 1%

คางวด

คาเบี้ยประกันภัย

(อาจมีคางวดเพิ่มเติม)
หากขอสินเชื่ออื่นเพิ่มเติม

เชน สินเชื่อเพื่อซื้อเฟอรนิเจอร /
สินเชื่อเพื่อทำประกัน MRTA

ของทุนจำนอง

• คาอากรแสตมป 0.05%

ของวงเงินกู (ไมเกิน 10,000 บาท)

ปดบัญชีเพื่อ Re-Finance มีเบี้ยปรับ 3% ของยอดคงเหลือ*
ปดกอน 3 ปแรกทั้งลูกคาที่ ใชอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยแบบผสม**
เบี้ยปรับ = ยอดสินเชื่อคงเหลือ ณ วันปดบัญชี X อัตราปรับ
ตัวอยาง วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือ 800,000 บาท
1 มี.ค. 60
1 ธ.ค. 62
จายเบี้ยปรับ
วันเริ่มสัญญา

วัน Re-Finance
รวมระยะเวลากู 2 ป 9 เดือน
(ไมถึง 3 ป)

800,000 x 3% = 24,000 บาท

*ยกเวนสินเชื่อบานคือเงิน
**อัตราดอกเบี้ยแบบผสม คือ เปนสินเชื่อหรือเงินกูยืมอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวในชวงระยะเวลาเริ่มตนของสัญญาและตอมามีการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อหรือเงินกูยืม
เปนสินเชื่อหรือเงินกูยืมอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่
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หลักการผอนชำระ

คางวด

• ดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคงเหลือแบบลดตนลดดอก
• ทำใหงวดแรก ๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
เงินตนคงเหลือ
• คางวดชวงแรก เมื่อตัดดอกเบี้ยแลว
จึงเหลือตัดเงินตนไดนอย
ดอกเบี้ย

สูตรการคำนวณ และตัวอยางการคำนวณอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยปกติ คิดจากเงินตนคงเหลือ หากผิดนัด!! จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด ตามประกาศธนาคารตั้งแตเริ่มผิดนัด

และจำนวนวันในงวดนั้น
โดยคิดจากคางวดคางชำระสวนที่เปนเงินตนและคาติดตามทวงถามหนี้ (หากมี)
ตัวอยาง ลูกคามีสินเชื่อเงินกู คงเหลือเงินตน 500,000บาท สัญญาระบุตองผอนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน ใน 1-3 ปแรก
อัตราดอกเบีย้ 6% ตอป และปท่ี 4 เปนตนไป อัตราดอกเบีย้ 7% ตอป อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด 10% ตอป* ลูกคาชำระปกติงวด 1 มิ.ย.
แตในงวด 1 ก.ค. ลูกคาไมมาชำระ ซึ่งในงวดที่ชำระมีสวนคางชำระสวนที่เปนเงินตนจำนวน 500 บาท โดยมาชำระในวันที่ 11 ก.ค.
1 มิ.ย.
1 ก.ค. B ผิดนัดชำระ 11 ก.ค.
A ชำระปกติ
ชำระปกติ
ไมมาชำระ
มาชำระ
6%
10%

นคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย X จำนวนวัน (1-30 มิ.ย.)
A ดอกเบี้ยปกติ = เงินต500,000
X
6%
X
30

365 = 2,465.75 บาท

ดอกเบี้ยปกติ = (เงินตนคงเหลือ–คางวดคางชำระสวนทีเ่ ปนเงินตน) x อัตราดอกเบีย้ x จำนวนวันทีผ่ ดิ นัด (1-10 ก.ค.) 365 = 821.10 บาท
(500,000 – 500)
x 6% x
10

B ดอกเบี้ยผิดนัด = คางวดคางชำระสวนที่เปนเงินตน x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ผิดนัด (1-10 ก.ค.)
500

B = 821.10 + 1.37 = 822.47 บาท

x

10%

x

10

365 = 1.37 บาท

รวมดอกเบี้ยที่ตองชำระหากผิดนัด = (A) 2,465.75 + (B) 822.47 = 3,288.22 บาท

*อัตราดอกเบี้ยผิดนัด คือ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา(7% ตอป) + อัตราสวนเพิ่มรอยละ 3 ตอป

เพื่อประโยชนสูงสุดกรุณาผอนชำระรายงวดใหตรงวันที่กำหนด
หากชำระกอนกำหนด อาจทำใหเกิดดอกเบีย้ จากวันทีช่ ำระกอนกำหนด จนถึงวันทีค่ รบกำหนดชำระได

ประกันที่ตองทำเพื่อขอสินเชื่อ
ประกันอัคคีภัย คุมครองสิ่งปลูกสรางที่เปนหลักประกัน เพื่อบรรเทา

ความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น

Q : ประโยชนของการทำประกันอัคคีภัย
A : ใหความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากไฟไหมและภัยอื่น ๆที่ระบุไว ในกรมธรรม โดยเงิน
คาสินไหมทดแทนที่ ไดรับจากการประกันภัย ธนาคารจะใหนำมาซอมแซมทรัพยสินที่ ไดเอาประกันภัย
ไวหรือนำมาหักชำระหนี้ที่คางชำระของผูกู ซึ่งหากมีเงินเหลือหลังจากหักชำระหนี้แลว ธนาคารจะคืนเงินที่เหลือ
ใหแกผูกู

Q : ลูกคาตองทำประกันอัคคีภยั ดวยทุนประกันและระยะเวลาการคุม ครองเทาไหร
A : • ผูกูตองทำประกันอัคคีภัย ทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสราง โดยใชทุนทดแทน และทำประกันภัย
คุมครองหลักประกัน
- หลักประกันเปนบาน ทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสราง (ไมรวมที่ดินและฐานราก)
- หลักประกันเปนอาคารชุด ทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสรางเฉพาะโครงสรางในหองชุดที่ทำประกันภัย
• ผูกูตองทำประกันอัคคีภัยเพื่อคุมครองหลักประกัน โดยทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสราง
ตลอดจนระยะเวลาที่ขอสินเชื่อ

Q : ทำทุนประกันอัคคีภัยต่ำกวาราคาประเมิน จะเกิดอะไรขึ้น
A : กรณีทำทุนประกันภัยต่ำกวาราคาประเมิน จะไดรับคาสินไหมตามสัดสวนความเสียหายจริง เทียบกับทุนประกันภัย
เชน ราคาประเมินสิ่งปลูกสราง 5 ลานบาท ทำทุนประกัน 2.5 ลานบาท แลวไฟไหมมีมูลคาเสียหาย 5 แสนบาท ประกันจะจายคา
สินไหม 2.5 แสนบาท

Q : ธนาคารบังคับลูกคาใหทำประกันอัคคีภยั กับบริษทั ประกันภัยทีธ่ นาคารกำหนดหรือไม
A : ลูกคามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่นาเชื่อถือรายอื่น ๆ ไดโดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม
ใหธนาคารเปนผูรับผลประโยชน และ ตองนำสงกรมธรรมกอนวันเบิกรับเงินกูและสงกรมธรรมปตออายุใหกับ
ธนาคารจนกวาจะมีการไถถอนหลักประกัน

Q : ขอดีของการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนด
A : • ธนาคารจะทำหน้าทีจ่ ดั เก็บต้นฉบับกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ให้กบั ลูกค้า โดยลูกค้าไม่ตอ้ งกังวลในเรือ่ งกรมธรรม์สญู หาย

ประกันที่ไมจำเปนตองทำ
เพื่อขอสินเชื่อแตอาจมีประโยชนกับทาน

ประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อบานหากผูกูเสียชีวิตบริษัท
ประกันจะเปนผูรับผิดชอบชำระหนี้แทนผูกูตามเงื่อนไขที่ระบุไว ในกรมธรรม
Q : ประโยชนของการทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อบาน
A : กรณีผูขอสินเชื่อเสียชีวิตภาระหนี้จะไมตกไปที่ทายาทผูเสียชีวิต บริษัทประกันเปนผูชำระหนี้แทนตามทุนประกัน
ที่ระบุไว ในกรมธรรมและหากมีทุนประกันสวนที่เหลือจากภาระหนี้จะมอบใหทายาท

(เบี้ยประกันนี้สามารถใชหักลดหยอนภาษีได หากกรมธรรมมีระยะเวลาตั้งแต 10 ปขึ้นไป)

Q : ลูกคาควรทำประกัน ดวยทุนประกันและระยะเวลาคุมครองเทาไหร
A : ทุนประกันเทากับวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาคุมครองเทากับระยะเวลากู แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับลูกคา สามารถเลือก
ทุนประกันและระยะเวลาคุมครองไดเอง ทั้งนี้หากทำไมเต็มวงเงิน หรือไมครบระยะเวลาเงินกูจะมีความเสี่ยง
ของสินไหมที่ ไมครอบคลุมภาระหนี้ หากเสียชีวิต ภาระหนี้จะตกที่ ไปทายาทผูเสียชีวิต เชน ผอนบาน 20 ป
ทำประกัน 10 ป แตในปที่ 11 ผูกูเสียชีวิตจะไมมีความคุมครองเลย กลายเปนภาระหนี้ของทายาท

Q : ธนาคารบังคับใหลูกคาทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อหรือไม
A : ไมบังคับ เปนทางเลือกของลูกคา ลูกคามีสิทธิเลือกที่จะเลือกทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อหรือไมก็ ได ซึ่ง
ไมมีผลตอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

Q : ใครควรทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อ
A : ลูกหนี้ผูที่เปนรายไดหลักของครอบครัว ทั้งนี้หากมีการกูรวม 2 คน ควรทำประกันทั้ง 2 คน เพื่อเปนการลด
ความเสี่ยง ไมตองทิ้งภาระหนี้ ใหกับอีกคน

Q : ทำไมทำประกันชีวติ คุม ครองวงเงินสินเชือ
่ แลวถึงไดสว นลดอัตราดอกเบีย้
A : เนื่องจากธนาคารเห็นความสำคัญของการทำประกัน กรณีลูกคาซื้อประกันชีวิต จะชวยทำใหความเสี่ยงของ
ธนาคารลดลง ในขณะทีย่ งั ชำระหนี้ ไมครบถวนหรือลดลง ธนาคารเห็นความเสีย่ งลดลงจึงตอบแทนดวยการ
ลดอัตราดอกเบีย้ ใหกบั ลูกคา ทัง้ นี้ กรณีทผ่ี รู บั ประกันภัยปฏิเสธไมรบั ประกันชีวติ ผูก ู หรือผูก ยู กเลิกเอกสาร
การสมัคร/การขอเอาประกันชีวิต หรือยกเลิกกรมธรรม ไมวาดวยเหตุใดหรือดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม
อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระใหมแทน

หรือหาไม่พบ กรณีเกิดเหตุอคั คีภยั หรือภัยพิบตั ิ ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคาร เพือ่ ขอสำเนากรมธรรม์
• ธนาคารมีบริการ ดูแลกรมธรรม์ของลูกค้าให้ ได้รบั ความคุม้ ครองต่อเนือ่ ง ด้วยระบบการแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์
• ในการประกันภัยอัคคีภัย ลูกค้าสามารถนำค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยไปรวมกับวงเงินที่จะขอสินเชื่อได้

ชองทางในการติดตอธนาคาร

SCB Call Center โทร. 02-777-7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th

