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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์ 
สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย V 2.0  
 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ์ฉบบันี � 
และควรศกึษารายละเอียดและเงื�อนไขรายละเอียด  

ก่อนที�ท่านจะตดัสนิใจซื �อหรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

 
 

บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
สินเชื�อบ้านแบงค์ออฟไชน่า 

วนัที�ออกเอกสาร     26 สิงหาคม 2557 
 

1.ผลิตภณัฑ์นี .คืออะไร 

         สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัเป็นเงินกู้ เพื�อการซื �อที�อยู่อาศยั รวมถงึการโอนสินเชื�อ (รีไฟแนนซ)์ ที�อยู่อาศยัจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื�น
โดยมีการจํานองที�อยู่อาศยัดงักลา่วเพื�อเป็นหลกัประกนัสินเชื�อ 
2.ผลิตภณัฑ์นี .มีลักษณะสําคัญอะไรบ้าง 

• วงเงินกู้ยืมทั �งหมด : ตั �งแต่ 1 ล้านบาทขึ �นไป  
• อตัราส่วนของวงเงินกู้ยืมสูงสดุตอ่หลกัประกนั : 80% ของราคาประเมนิหรือซื �อขาย อนัใดอนัหนึ�งที�ตํ�ากว่า 
• ระยะเวลาการกู้ ยืม : สงูสุด 30 ปี หรือ 360 เดือน โดยอายุรวมกบัระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี 
• อตัราดอกเบี �ย : อ้างองิจากเอกสารรายละเอียดสินเชื�อเบื �องต้นของธนาคาร (เอกสารแนบ) หรือตามที�ระบุในสญัญา และ 

อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามนโยบายของธนาคาร 
การคํานวณดอกเบี .ย  : รายวนัจากเงินต้นคงเหลือ คํานวณแบบลดต้นลดดอก โดยใช้ 365 วนัต่อปีในการคํานวณ 
การผ่อนชําระค่างวด : รายเดือน หรือตามที�ระบใุนสญัญา 
หลักประกัน: บ้านเดี�ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ที�เป็นโครงสร้างก่ออฐิถือปนู โดยอยูใ่นจงัหวดัดงัต่อไปนี � 
  1.กรุงเทพมหานคร  3.นครปฐม      5.สมทุรสาคร      7.ชลบรีุ 
  2.นนทบรีุ  4.สมทุรปราการ      6.ปทมุธานี            8.ระยอง 
หมายเหตุ: สําหรับกรณีที�อตัราดอกเบี �ยขึ �นอยู่กบัปัจจยัอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบี �ยลกูค้ารายใหญ่ชั �นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 
(MLR) สถาบนัการเงินจะแจ้งให้ทราบถงึการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยโดยจะประกาศไว้ ณ สถานที�ทําการที�ให้บริการและ
เว็บไซต์ของสถาบนัการเงิน 

3.ผลิตภณัฑ์นี .มีค่าบริการอะไรบ้าง 
1. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  

• อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000 บาท 
• ค่าธรรมเนียมจดจํานอง 1% ของวงเงินจํานอง  

2. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่บคุคลอื�นหรือหน่วยงานภายนอก 
• ค่าสํารวจและประเมินหลกัประกนัตามจริงที�บริษัทเรียกเก็บ 
• ค่าเบี �ยประกนัภยัตามจริงที�บริษัทเรียกเก็บ 
• ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินตามจริงที�เรียกเก็บ 

3. ค่าใช้จ่ายที�จ่ายอื�นๆที�อาจเกิดขึ �นจากการดําเนินการกู้ตามจริง (ถ้ามี) 
4.ผลิตภณัฑ์นี .มีข้อกาํหนดและอาจทาํให้ท่านมีภาระหน้าที�อะไรบ้าง 

• ค่างวดผ่อนชําระ: จะเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาเงนิกู้  โดยต้องชําระภายในวนัที�กําหนดตามสญัญาของทกุงวด หากชําระ
หลงัจากวนัที�ครบกําหนดชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ �น 

• ในการผ่อนชําระค่างวด ลกูค้าจะต้องตรวจสอบวนัครบกําหนดชําระแต่ละเดือนในสญัญา และไม่ชําระเกินวนัที�ครบกําหนด 
เนื�องจากการชําระล่าช้าจะเกิดค่าปรับและอาจมีผลกระทบต่อประวติัข้อมลูเครดิตบโูรของท่าน  

• กรณีลกูค้ามีปัญหาในการชําระเงนิกู้ ยืมตามเวลาที�กําหนด สามารถแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที เพื�อร่วมกนัพิจารณาเงื�อนไขการ
ชําระคืนรูปแบบอื�น 

• กรณีผู้กู้ เสียชีวิต ทายาทของผู้กู้หรือผู้กู้ ร่วมที�เสียชีวิตจะต้องรีบทําการแจ้งให้ธนาคารทราบ พร้อมทั �งส่งสําเนาใบมรณบตัร
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คําเตือน : ที�อยู่อาศยัซึ�งท่านใช้ เป็นหลกัประกนั อาจถูกยดึได้ หากท่านค้างชําระค่างวดหรือไม่สามารถชําระหนี �ได้เสร็จสิ �นตามสญัญา 

 

ให้แก่ธนาคาร และทายาทหรือผู้จดัการมรดกจะต้องมาลงนามในหนงัสือรับสภาพหนี �สําหรับหนี �ตามสญัญากู้ ยืมกบัธนาคาร
เพื�อผ่อนชําระหนี �ดงักล่าวต่อไป 

• กรณีที�มีผู้คํ �าประกนัสินเชื�อ ผู้ คํ �าประกนัจําเป็นต้องทราบถงึสิทธิและหน้าที�ของการเป็นผู้คํ �าประกนั โดยให้อ้างอิงข้อมลูตาม
รายละเอียดในสญัญา 

• หากท่านมีข้อสงสยัในการชําระคืนเงินกู้ตามเวลาที�กําหนด กรุณาติดต่อแบงค์ออฟไชน่า เบอร์ 02-286-1010 ต่อ 2523-2525  
ในวนัและเวลาทําการ 8.30-17.30 น. 

หมายเหตุ: จํานวนเงินทั �งหมดที�ต้องชําระคืนอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้หาก  MLR เปลี�ยนแปลงไป 
5.อะไรจะเกิดขึ .นหากท่านไม่สามารถปฏิบัตติามข้อกําหนดและภาระหน้าที�ได้ 

• อตัราดอกเบี �ยกรณี ผิดนดัชําระหนี �  : สงูสดุ15% ของยอดคงค้างทั �งหมดหรือตามที�ตกลงในสญัญากู้  
• ค่าติดตามทวงถามหนี �  : ชําระตามจริงที�บริษทัภายนอกเรียกเก็บ 
• สิทธิในการหกักลบลบหนี � : สถาบนัการเงินมีสิทธิ ในการหกัเงินจากบญัชี เงินฝากของท่านเพื�อชําระหนี �คงค้างที�ท่านมีอยู่กบั

สถาบนัการเงิน 
• สถาบนัการเงินอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสญัญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป รายละเอียดตามสญัญาเงินกู้  

6.อะไรจะเกิดขึ .นหากท่านชําระเงนิกู้ยืมก่อนครบกําหนด 
• หากท่านชําระเงินกู้ ยืมทั �งจํานวนภายใน 3 ปี  หรือ 36 เดือนแรก โดยการรีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื�น ท่านต้องจ่ายเบี �ยปรับการ

ชําระเงินกู้ ยืมก่อนครบกําหนด  3% ของวงเงินกู้  
7.ท่านจะต้องทาํประกันวินาศภัยอะไรบ้าง 

• ประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัเต็มวงเงินกู้ตลอดอายุการกู้ โดยเริ�มทําครั �งแรกอย่างน้อย 1-3 ปี และต้องต่ออายจุนกระทั�งผ่อน
ชําระเงินกู้กบัธนาคารจนครบตามสญัญา โดยรายละเอียดของการทําประกนัภยั ให้ยดึตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานของทาง
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกที�จะทําประกนักบับริษัทประกนัรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกนัหรือตวัแทนรายใดก็ได้ ตามความ
ต้องการของท่าน 

8.ผลิตภณัฑ์นี .มีความเสี�ยงที�สาํคัญอะไรบ้าง 
• อตัราดอกเบี �ยของเงินกู้ยืมนี � อาจเปลี�ยนแปลงได้หาก  MLR เปลี�ยนแปลงไป และอตัราดอกเบี �ยที�เพิ�มสงูขึ �นอาจทําให้จํานวน

เงนิค่างวดหรือจํานวนงวดในการชําระคืนเพิ�มมากขึ �นได้ 
9.ท่านควรทาํอย่างไร หากรายละเอียดในการตดิต่อของท่านเปลี�ยนแปลง 
       ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี�ยนแปลงให้สถาบนัการเงินทราบทนัทีทาง แบงค์ออฟไชน่า เบอร์ 02-286-1010 ต่อ2523-2525    
       ในวนัและเวลาทําการ 8.30-17.30 หรือ e-mail มาที� personalloan.th@bankofchina.com เพื�อให้ การสื�อสารข้อมลูกบั 
       ท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
10.ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์นี . หรือตดิต่อกับสถาบันการเงนิได้อย่างไร 
        หากท่านมีข้อสงสยัเพิ�มเติม ท่านสามารถเข้าไปด ูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�  www.bankofchina.com/th/th หรือที�  
        บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) อาคารบางกอกซิตี � 179/4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 


