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1. ผลิตภัณฑ์นี คืออะไร
สินเชื(อสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ ทเมนท์ ที(นําอพาร์ ทเมนท์มาจํานองเป็ นหลักประกันเพื(อรับเงินกู้จากธนาคาร โดยเงินกู้ที(ได้
สามารถนําไปใช้ ชําระภาระหนี จากสถาบันการเงินอื(น หรื อเพื(อนําไปใช้ ในการทําธุรกิจ เช่น เพื(อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรื อเพื(อ
ซ่อมแซม ตกแต่ง และปรับปรุงสถานประกอบการ เป็ นต้ น
2. ผลิตภัณฑ์นี มีลกั ษณะสําคัญอะไรบ้ าง
1. ประเภทของเงินกู้
1.1 วงเงินกู้หลัก (Master Loan)
 สําหรับชําระหนี จากสถาบันการเงินอื(น (Refinancing) และใช้ เป็ นสินเชื(อเอนกประสงค์
 สําหรับวัตถุประสงค์อื(นที(ไม่ใช่การชําระหนี เดิม (Non-refinancing)
1.2 วงเงินสํารอง (Stand-by Loan)
 เพื(อซ่อมแซม ตกแต่ง และปรับปรุงสถานประกอบการ
 เป็ นวงเงิน optional ที(ลกู ค้ าจะเบิกหรื อไม่ก็ได้
2. วงเงินกู้
1. วงเงินกู้หลัก: 10-50 ล้ านบาท และสูงสุดไม่เกิน 70% ของมูลค่าหลักประกันตามประเมินของธนาคาร
 กรณีใช้ ชําระหนี จากสถาบันการเงินอื(น และใช้ เป็ นสินเชื(ออเนกประสงค์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้ านบาท
 กรณีใช้ เพื(อวัตถุประสงค์อื(นที(ไม่ใช่การชําระหนี เดิม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30 ล้ านบาท
2. วงเงินสํารอง: วงเงินในการเบิกวงเงินสํารองแต่ละงวด คิดเป็ น 5% ของวงเงินหลัก และสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้ านบาท
 วงเงินสํารองนี สามารถเบิกได้ ทงหมด
ั
4 งวด โดยแต่ละงวดจะเบิกได้ ทกุ ๆ 3 ปี เท่านัน คือเมื(อสิ นสุดปี ที( 3 ปี ที( 6 ปี ที( 9 และ
ปี ที( 12 นับจากวันเบิกรับเงินของวงเงินหลัก ไม่สามารถเบิกระหว่างปี อื(นๆ ได้
 ลูกค้ าจะต้ องเบิกรับเงินภายใน 3 เดือน ของสิ นปี ที(ระบุข้างต้ น กรณีลกู ค้ าไม่ใช้ สทิ ธิเบิกเงินในงวดใดงวดหนึง( วงเงินของแต่
ละงวดไม่สามารถยกยอดไปรวมในงวดถัดไปได้
 หากลูกค้ ามีประวัติค้างชําระหนี เกิน 30 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในช่วง 3 ปี ก่อนถึงงวดในการเบิกใช้ วงเงินสํารอง
วงเงินสํารองของงวดนันและทุ

กงวดในอนาคตจะถูกยกเลิกทันที
3. ระยะเวลาในการกู้ยมื : สูงสุดไม่เกิน 15 ปี สําหรับวงเงินกู้หลัก และเพิ(มอีกไม่เกิน 3 ปี สําหรับวงเงินสํารอง (รวมสูงสุด 18 ปี สําหรับ
ทังสองวงเงิ

น)
4. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
 สําหรับบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล
 ธุรกิจอพาร์ ทเมนท์นนดํ
ั  าเนินกิจการในประเทศไทยมาแล้ วไม่ตาํ( กว่า 24 เดือน
 กรณีชําระหนี สถาบันการเงินอื(น ลูกค้ าจะต้ องมีประวัติการผ่อนชําระมาไม่น้อยกว่า 24 งวด
 มีประวัติทางการเงินที(ดี ไม่มีประวัติค้างชําระหนี เกิน 30 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนกับ
สถาบันการเงินอื(น
 ไม่เคยเป็ น NPL หรื อไม่เคยมีการปรับปรุงโครงสร้ างหนี กับสถาบันการเงินใดๆ
 อายุของลูกค้ าเมื(อรวมอายุสญ
ั ญาวงเงินสินเชื(อแล้ วต้ องไม่เกิน 75 ปี

5. ดอกเบีย1 : การคํานวณดอกเบี ยเป็ นรายวันแบบลดต้ นลดดอก
 กรณีลกู ค้ าทําประกันชีวิตผ่านธนาคารฯ อัตราดอกเบี ยของวงเงินหลักจะตํ(ากว่ากรณีลกู ค้ าไม่ได้ ทาํ ประกันผ่านธนาคารฯ
กรณี

Refinancing

Non-refinancing

ทํา ประกันชีวติ

ปี ที( 1
ปี ที( 2-15

MLR-3%
MLR-1%

ปี ที( 1
ปี ที( 2-15

MLR-1.5%
MLR-1%

ไม่ ได้ ทาํ ประกันชีวิต

ปี ที( 1
ปี ที( 2-15

MLR-2.5%
MLR-1%

ปี ที( 1-15

MLR-1%

 อัตราดอกเบี ยของวงเงินสํารอง: MLR-1%
หมายเหตุ สําหรับกรณีที(อตั ราดอกเบี ยขึ นอยูก่ บั ปั จจัยอ้ างอิง ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบถึงการเปลีย( นแปลงของอัตราดอกเบี ยโดยจะ
ประกาศไว้ ณ สถานที(ทําการที(ให้ บริ การและเว็บไซด์ของธนาคาร
ทังนี
  กรณีลกู ค้ าทําประกันชีวิตผ่านธนาคาร การทําประกันชีวิตต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทผู้รับประกันชีวิตภายในกําหนดเวลา
45 วัน นับจากวันที(ลกู ค้ าเบิกใช้ วงเงินกู้ครัง แรก หากพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และ/หรื อ กรณีที(ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัท
ประกันชีวิต ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ธนาคารขอสงวนสิทธิf ในการปรับอัตราดอกเบี ยที(ใช้ คํานวณดอกเบี ย จากอัตราดอกเบี ยที(ใช้ สําหรับ
ลูกค้ าที(มีประกันชีวิตเป็ นอัตราดอกเบี ยสําหรับกรณีที(ลกู ค้ าไม่มีการทําประกันชีวิต โดยเริ( มคํานวณดอกเบี ยตามอัตราดังกล่าวข้ างต้ น
นับแต่วนั ที(ลกู ค้ าได้ ทําการเบิกใช้ วงเงินกู้ครัง แรก
6. ค่ าผ่ อนชําระรายเดือน: เป็ นจํานวนเงินทีเ( ท่าๆ กันทุกเดือน ขึ นอยูก่ บั วงเงินที(ได้ รับการอนุมตั ิ และรายได้ สทุ ธิของผู้ก้ ู ตามการ
พิจารณาของธนาคาร
3. ผลิตภัณฑ์นี มีคา่ บริ การอะไรบ้ าง
 ค่าใช้ จา่ ยทีจ( ่ายให้ หน่วยงานราชการ ได้ แก่ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมตั ิ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 ธนาคารจะเป็ นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการจดจํานอง 1% ของวงเงินจํานอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทังนี
  ธนาคารสงวนสิทธิ
ในการเรี ยกคืนกรณีผ้ กู ้ ไู ถ่ถอนจํานองก่อนครบกําหนดสัญญากู้
 ค่าใช้ จา่ ยทีใ( ห้ บคุ คลอื(นหรื อหน่วยงานภายนอก ได้ แก่ ค่าตรวจสอบข้ อมูลเครดิต ไม่เกิน 30 บาท
 ค่าธรรมเนียมการให้ สนิ เชื(อ 1% ของวงเงินกู้ ทุกวงเงิน
 ยกเว้ น ค่าใช้ จ่ายในการประเมินหลักประกัน
4. ผลิตภัณฑ์นี มีข้อกําหนดและอาจทําให้ ทา่ นมีภาระหน้ าที(อะไรบ้ าง
 ค่าผ่อนชําระงวดรายเดือน ซึง( ธนาคารจะมีการคิดค่าปรับหากท่านจ่ายไม่ตรงตามระยะเวลาที(กําหนด หากหลังวันที(ครบกําหนด
ชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช้ จา่ ยเพิม( ขึ น
 หากท่านมีปัญหาในการชําระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาทีก( ําหนด กรุณาแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที เพือ( ร่วมพิจารณาเงื(อนไขการชําระ
คืนในรูปแบบอื(น
หมายเหตุ จํานวนเงินทังหมดที

ต( ้ องชําระคืนอาจมีการเปลีย( นแปลงได้ หากอัตราดอกเบี ย MLR มีการเปลีย( นแปลง
5. อะไรเกิดขึ นหากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและภาระหน้ าที(ได้
 อัตราดอกเบี ยผิดนัดชําระหนี  : 21%
 ค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี  ไม่เกิน 5,000 บาท
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม ธนาคารมีการแจ้ งโดยจะประกาศไว้ ณ สถานที(ทําการที(ให้ บริ การและเว็บไซด์ของธนาคาร

6. อะไรจะเกิดขึ นหากท่านชําระเงินกู้ยืมก่อนกําหนด
 ค่าธรรมเนียมชําระต้ นเงินก่อนกําหนด (Prepayment fee) 2%
 ชําระค่าธรรมเนียมจดจํานองคืนแก่ธนาคารก่อนไถ่ถอนหลักประกัน
7. ท่านจะต้ องทําประกันวินาศภัยอะไรบ้ าง
 ท่านจะต้ องทําประกันเกี(ยวกับประกันวินาศภัย และกําหนดให้ ธนาคารเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ ทังนี
 ท่านสามารถทํา
ประกันวินาศภัยผ่านธนาคารได้ ค่าเบี ยประกันเป็ นไปตามที(ผ้ รู ับประกันภัยกําหนด
8. ผลิตภัณฑ์นี ความเสีย( งที(สาํ คัญอะไรบ้ าง
 ผลิตภัณฑ์นี ใช้ อตั ราดอกเบี ย MLR ซึง( เป็ นอัตราดอกเบี ยลอยตัว ดังนันอั
 ตราดอกเบี ยอาจมีการเปลีย( นแปลงได้ ในอนาคตหาก
MLR มีการเปลีย( นแปลง และอัตราดอกเบี ยที(เพิม( สูงขึ นอาจทําให้ จํานวนเงินค่างวด ดอกเบี ยหรื อจํานวนงวดในการชําระคืนเพิม(
มากขึ นได้
9. ท่านควรทําอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลีย( นแปลง
 ธนาคารขอให้ ทา่ นแจ้ งรายละเอียดในการเปลีย( นแปลงสถานที(ตดิ ต่อ เบอร์ ติดต่อ หรื อข้ อมูลอื(นๆ กับธนาคารทางสาขาของ
ธนาคารทัง 20 สาขา หรื อ ติดต่อเจ้ าหน้ าที(บริ การลูกค้ าที( 0 2629 5588 หรื อแฟกซ์ข้อมูลมาที( 0 2663 9300 เพื(อให้ การสือ( สาร
ข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิม( เติมเกี(ยวกับผลิตภัณฑ์นี หรื อติดต่อกับสถาบันการเงิน หรื อบริ ษัทได้ อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ(มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ(มเติมได้ ที( www.icbcthai.com
หรื อติดต่อเจ้ าหน้ าที(บริ การลูกค้ าที( 0 2629 5588 หรื อที(สาขาของธนาคารทัง 20 สาขาทังกรุ
 งเทพและต่างจังหวัดดังนี 
 11-13 เอ็มโพเรีย
สาขาสําน ักงานใหญ่ ชัน
 มทาวเวอร์ เลขที 622 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์. 0 2663 9695,0 2663 9676,0 2663 9715 โทรสาร 0 2663 9771
สาขาถนนบางขุนเทียน เลขที 90, 92, 94, 96 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02 899 8275-6, 02 899 8278-9 โทรสาร 0 2889 8280
สาขาวิภาวดีร ังสิต - ดอนเมือง เลขที 161/2-5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2996 9902-5 โทรสาร 0 2996 9906
สาขาเพชรเกษม เลขที 79/15-18 หมูท
่ ี 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค ้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0 2812 4514-7 โทรสาร 0 2812 4507
สาขาศรีนครินทร์ เลขที 990,992 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2752 6804-7 โทรสาร 0 2752 6808
สาขาเยาวราช เลขที 259 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ9 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2623 2112 โทรสาร 0 2623 2116
สาขาลาดพร้าว เลขที 2308 ถนนลาดพร ้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2931 8420 โทรสาร 0 2931 8421
สาขาสาทร อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที 25 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2677 4415 โทรสาร 0 2677 4420
สาขาร ัชดา อาคารโมเดิรน
์ บาธ เลขที 213 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 693 8870-74 โทรสาร 02 693 8869
สาขาหาดใหญ่ เลขที 732 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 364 567 โทรสาร (074) 364 789

สาขาภูเก็ต เลขที 2, 4 ถนนพังงา ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 218 333 , (076) 213 381-3 โทรสาร (076) 213 856
สาขาขอนแก่น เลขที 4/6 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043) 242 400, (043) 243 507-9 โทรสาร (043) 243 510
สาขาอุบลราชธานี เลขที 88 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045) 242 299, (045) 240 639, (045) 241 699, (045) 241 966 โทรสาร (045) 240 988
สาขาอุดรธานี เลขที 104/5-6 ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแข ้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ (042) 343 860-3 โทรสาร (042) 343 030
สาขานครราชสีมา เลขที 329/1-3 ถนนยมราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 269 491-4 โทรสาร (044) 269 495
ุ วิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20110
สาขาศรีราชา เลขที 138 ถนนสุขม
โทรศัพท์ (038) 773 483-4, (038) 773 498-9 โทรสาร (038) 773 559
สาขาสมุทรสาคร เลขที 930/42 ส และ 930/42 ห ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ (034) 811 452-5 โทรสาร (034) 811 456
สาขาเชียงใหม่ เลขที 615/5 ถนนเจริญเมือง ตําบลหนองป่ าครัง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053) 304 752- 5 โทรสาร (053) 304 756
สาขาระยอง เลขที 360/23-25 ถนนสุขม
ุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ (038) 860-456, 692, 819, 873 โทรสาร (038) 860-971
ั อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที 60/1-3 ถนนศรีวช
ิ ย
โทรศัพท์ (077) 264 950 โทรสาร (077) 264 957

11. ทางเลือกอื(นในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สนิ เชื(อ
 สินเชื(ออเนกประสงค์สนิ ทรัพย์แลกเงิน
 บริ การสินเชื(อเพื(อธุรกิจเอสเอ็มอี แบบมีหลักประกัน

คําเตือน : ธนาคารจําเป็ นต้ องดําเนินการทางกฎหมาย หากท่ านไม่ ชาํ ระค่ างวดอย่ างสมําเสมอ

ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี  มีผลบังคับใช้ จนกว่าธนาคารจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงการเปลีย( นแปลงอัตราดอกเบี ย ค่าบริ การ หรื อเงื(อนไขของ
ผลิตภัณฑ์ ณ ที(ทําการของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
ข้ อมูลเพิมเติม :
หากลูกค้ ามีข้อร้ องเรี ยน ลูกค้ าสามารถติดต่อธนาคารได้ โดยตรงที(หน้ าเคาน์เตอร์ ธนาคาร หรื อ
Call Center ที(หมายเลข 0 2629 5588

