
เอกสารฉบับน้ีเริม่ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2565

เอกสารแสดงขอ้มูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ชือ่ผลิตภัณฑ์ สินเชือ่บัวหลวงสานฝัน
บรกิารสินเชือ่เบิกเงินเกินบัญชสํีาหรบัลูกค้าประเภทบุคคล เพ่ือใชจ้า่ยส่วนตัว โดยใชท่ี้อยู่อาศัยของตนเองเป็นหลักประกัน  คิดอตัราดอกเบ้ีย
แบบลอยตัว องิตามอตัราดอกเบ้ีย MRR ตามประกาศธนาคาร คํานวณดอกเบ้ียเป็นรายวนั ตามยอดเงินท่ีมีการเบิกใชจ้รงิและทบต้นในเดือนถัดไป

ข้อควรระวงั • หากลูกค้าไม่ชาํระดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารกําหนด ธนาคารจะนําดอกเบ้ียท่ีค้างชาํระทบเปน็เงินต้นในเดือนถัดไป 
• หากลูกค้ามีภาระหน้ีรวมดอกเบ้ียท่ีทบเปน็เงินต้นแล้วเกินกวา่วงเงินท่ีได้รบัอนุมัติ ธนาคารจะเรยีกเก็บดอกเบ้ียสําหรบัเงินส่วนท่ีเกินวงเงิน
 ในอตัราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีกําหนดไวใ้นสัญญา บวก 3% ต่อป ี
• ธนาคารมีสิทธใินการหักเงินจากบัญชเีงินฝากของลูกค้าเพ่ือชาํระหน้ีคงค้างท่ีลูกค้ามีอยู่กับธนาคารตามสิทธใินการหักกลบลบหน้ี
• กรณีผู้กู้/ผู้กู้รว่มเสียชวีติ ทายาทของผู้กู้หรอืผู้กู้รว่ม จะต้องแจง้การเสียชวีติดังกล่าวแก่ธนาคารโดยเรว็ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทายาทผู้กู้หรอื
 ผู้กู้รว่ม ทายาท หรอืผู้จดัการมรดกควรชาํระค่างวดตามเง่ือนไขในสัญญาเพ่ือมิให้เสียเบ้ียปรบั และเปน็การรกัษาประวติัการผ่อนชาํระสินเชือ่

อตัราดอกเบี้ยหรอืเบี้ยปรบั
กรณีผิดนัดชาํระหน้ี

• กรณีผู้กู้ใชเ้กินวงเงนิ
 - ยอดหน้ีส่วนท่ีอยู่ในวงเงิน คิดอตัราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา (MRR+1)
 - ยอดหน้ีส่วนท่ีเกินวงเงิน คิดอตัราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปนัีบแต่วนัท่ีเกินวงเงิน (MRR+4)
• กรณีผู้กู้ไม่ชาํระหน้ีภายในระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนด ธนาคารจะบอกเลิกสัญญาและยกเลิกวงเงนิตามกําหนดระยะเวลาท่ีแจง้ให้ลูกค้าทราบ
 - ยอดหน้ีท้ังหมด (ท้ังส่วนท่ีอยู่ในวงเงินและเกินวงเงิน) คิดอตัราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อป ี(MRR+4)
(ท้ังน้ี อตัราดอกเบ้ีย MRR อาจมีการเปล่ียนแปลง ตามประกาศธนาคารในเวบ็ไซต์ www.bangkokbank.com หรอืประกาศ ณ สาขาธนาคาร
และอตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชาํระหน้ีไม่เกิน 15% ต่อป)ี

ข้อควรระวงั กรณีลูกค้า
ชาํระเงนิกู้ยืมก่อนกําหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม กรณียกเลิกวงเงิน

ค่าใชจ้า่ย / ค่าบรกิาร ค่าใชจ้า่ยให้แก่หน่วยงานราชการ
 - ค่าอากรแสตมป ์ ต้นฉบับ 0.05% ของวงเงินท่ีได้รบัอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) และคู่ฉบับ : 5 บาท
 - ค่าธรรมเนียมจดจาํนอง 1% ของวงเงินจาํนอง (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
   (ยกเวน้การจดทะเบียนจาํนองห้องชดุ ไม่จาํกัดค่าธรรมเนียมสูงสุด)
ค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยให้แก่หน่วยงานภายนอกหรอืบคุคลอ่ืน
 - ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี
 - ค่าเบ้ียประกัน ตามค่าเบ้ียประกันท่ีระบุในกรมธรรม์
ค่าใชจ้า่ยท่ีเป็นต้นทนุการดําเนินงานของธนาคาร
 - ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน  ข้ันต�า 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
   (ท้ังน้ี อตัราค่าบรกิารข้ึนอยู่กับประเภท ขนาด และจาํนวนของหลักประกัน  อา้งองิตามประกาศ
   ธนาคารในเวบ็ไซต์ www.bangkokbank.com หรอืประกาศ ณ สาขา) 
 - ค่าขอสําเนาใบแจง้ยอดบัญชแีต่ละงวด ไม่มีค่าใชจ้า่ย
ค่าบรกิาร
 - ค่าติดตามทวงถามหน้ี ไม่มีค่าบรกิาร

สินเชือ่บวัหลวงสานฝัน

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
สินเชือ่บัวหลวงสานฝัน

• วงเงินสินเชือ่ สูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน ข้ันต�า 100,000 บาท สูงสุด 5 ล้านบาท (สูงสุด 2 ล้านบาท สําหรบัลูกค้าท่ีเปน็เจา้ของธรุกิจ)
 โดยต้องมีอตัราส่วนวงเงินสินเชือ่ต่อมูลค่าหลักประกันเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
• ทบทวนวงเงินเปน็รายป ี
• อตัราดอกเบ้ีย: กรณีปกติตามสัญญา : MRR+1% ต่อปี (อตัราดอกเบ้ีย MRR ตามประกาศธนาคาร ณ วนัท่ี 29 กันยายน 2565 เท่ากับ 6.25% ต่อปี)
(ท้ังน้ี อตัราดอกเบ้ีย MRR อาจมีการเปล่ียนแปลง ตามประกาศธนาคารในเวบ็ไซต์ www.bangkokbank.com หรอืประกาศ ณ สาขาธนาคาร)
• การเบิกใชว้งเงิน ลูกค้าสามารถใชบ้รกิารได้ ดังน้ี
 - ใชเ้ชค็ส่ังจา่ยบุคคลท่ี 3 หรอืใชเ้ชค็เบิกเงินสดท่ีสาขาธนาคาร
 - เบิกเงินสดด้วยบัตร Be 1st Smart ผ่านเครือ่ง ATM ของธนาคาร
• เม่ือมีการเบิกใชว้งเงิน ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียจากยอดใชจ้รงิ ณ ส้ินวนัทําการทุกวนั โดยเรยีกเก็บดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ณ วนัทําการสุดท้าย
 ของเดือน กรณีลูกค้าไม่ชาํระดอกเบ้ีย ธนาคารจะนําดอกเบ้ียทบกับเงินต้นในเดือนถัดไป (คํานวณดอกเบ้ียเป็นรายวนั โดยจาํนวนวนัต่อปี
 ใชห้ลักเกณฑ์ 1 ป ีมี 365 วนั)

การผ่อนชาํระคืน • รูปแบบการผ่อนชาํระ 
 ไม่กําหนดยอดผ่อนชาํระข้ันต�า สามารถชาํระยอดเบิกใชท้ั้งจาํนวนหรอืบางส่วนก็ได้ โดยจะคิดดอกเบ้ียจากยอดภาระหน้ีคงเหลือ ณ ส้ินวนั และ
 ตัดชาํระแบบลดต้นลดดอกเบ้ีย  
• การแจง้ให้ชาํระหน้ี
 ธนาคารจะสรุปรายการเบิกใชสิ้นเชือ่เบิกเงินเกินบัญชใีนกรณีท่ีมีการเบิกใช ้และจดัส่งเอกสารสรุปรายการเบิกใช ้ให้ลูกค้าทุกส้ินเดือน     
• การแจง้ได้รบัชาํระเงนิ 
 ธนาคารจะสรุปรายการทางบัญชแีละจดัส่ง Statement ให้ลูกค้าทุกส้ินเดือนสําหรบับัญชท่ีีมีรายการเคล่ือนไหวทางบัญช ีและจดัส่งให้ทุก
 ส้ินเดือนมิถุนายน และ ธนัวาคม สําหรบับัญชท่ีีไม่มีการเคล่ือนไหวทางบัญช ี
• ชอ่งทางการผ่อนชาํระ
 ชาํระ/ลดยอดภาระหน้ีสินเชือ่บัวหลวงสานฝัน โดยชาํระด้วยเงินสด หรอืเชค็ท่ีสาขาของธนาคาร หรอืโอนเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคาร
 กรุงเทพ หรอืบรกิารบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง กรณีต้องการสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม หรอืมีปญัหาในการชาํระคืนเงิน โปรดติดต่อสาขาท่ีให้บรกิาร
 หรอืบัวหลวงโฟน 1333
• การเบิกใชสิ้นเชือ่เกินวงเงนิ
 ผลิตภัณฑ์น้ีไม่สามารถเบิกใชสิ้นเชือ่เกินกวา่วงเงินท่ีได้รบัอนุมัติจากธนาคาร

(กรุณาอา่นเอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษารายละเอยีดและเง่ือนไขโดยละเอยีด ก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลิตภัณฑ์)



ความเส่ียงของผลิตภัณฑ์
สินเชือ่บัวหลวงสานฝัน

อตัราดอกเบ้ียสินเชือ่บัวหลวงสานฝนั อา้งองิอตัราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชัน้ดี (MRR) อาจทําให้ดอกเบ้ียท่ีแท้จรงิมีการเปล่ียนแปลงได้

เงือ่นไขการใชผ้ลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้องมีบัญชเีงินฝากกระแสรายวนักับธนาคาร เพ่ือการเบิกใชสิ้นเชือ่

กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ • ติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ เพ่ือเขียนคํารอ้ง พรอ้มแนบสําเนาเอกสารแสดงตน หรอื
• กรอกแบบฟอรม์ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่หลังใบเสรจ็รบัเงินสินเชือ่บัวหลวงสานฝัน พรอ้มแนบสําเนาเอกสารแสดงตนและลงนามรบัรองสําเนา
 ส่งมายังศูนย์สินเชือ่อุปโภคบรโิภค ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 9  ชัน้ 3

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ท่ีเก่ียวข้อง

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยสําหรบัผู้เอาประกันภัยในทรพัย์สินส่ิงปลูกสรา้งท่ีเปน็หลักประกัน โดยผู้รบัผลประโยชน์จะได้รบัการชดเชยความเสียหาย
กรณีเกิดอคัคีภัยหรอืกรณีอืน่ๆ ตามท่ีระบุในกรมธรรม์
การคํานวณค่าเบ้ียประกันอคัคีภัย ข้ึนอยู่กับสถานท่ีต้ังทรพัย์สิน ลักษณะโครงสรา้งอาคารและการใชง้าน ระยะเวลาเอาประกันภัย และทุนประกันภัย
สามารถกําหนดระยะเวลาประกัน และทุนประกันภัย เท่ากับระยะเวลาตามสัญญากู้และวงเงินกู้หรอืตามความประสงค์ของลูกค้า 
หมายเหต:ุ ลูกค้ามีสิทธท่ีิจะเลือกทําประกันกับบรษัิทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกัน/ตัวแทนรายใดก็ได้ตามความประสงค์ของลูกค้า

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
และชอ่งทางการติดต่อ

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเชือ่บัวหลวงสานฝนั สามารถดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.bangkokbank.com  หรอื
สอบถามสาขาธนาคารกรุงเทพ หรอืโทร. 1333

หมายเหต ุ • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับน้ี มีผลใชบั้งคับต้ังแต่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2565
 • ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใชบ้รกิารหรอืซือ้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในกรณีท่ีลูกค้าตกลงใชบ้รกิารหรอืซือ้ผลิตภัณฑ์ทาง
  การเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องผูกพันตามสัญญา/ข้อตกลงการใชบ้รกิารผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกาศอตัราค่าบรกิารต่างๆ เบ้ียปรบั ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก
  เงินให้สินเชือ่/และค่าบรกิารอืน่ๆ ของธนาคารท่ีจะได้ประกาศต่อไป 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นทางเลือกอืน่ สินเชือ่บัวหลวงพูนผล

การแจง้เปล่ียนแปลง
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร
หรอืแจง้เตือนท่ีสําคัญต่างๆ

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บรกิารท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลูกค้า ธนาคารจะมีการส่ือสารหรอืแจง้ข้อมูลอนัเปน็สาระสําคัญ
ของการเปล่ียนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเพียงพอ เชน่ 30 วนั ผ่านชอ่งทางต่างๆ ของธนาคาร

เอกสารฉบับน้ีเริม่ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2565

เอกสารแสดงขอ้มูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

สินเชือ่บวัหลวงสานฝัน

(กรุณาอา่นเอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษารายละเอยีดและเง่ือนไขโดยละเอยีด ก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลิตภัณฑ์)

ข้อควรทราบ : หากท่านผิดนัดชาํระหน้ี อาจมผีลกระทบต่อข้อมูลประวติัการเงนิของท่านท่ีปรากฏในบรษัิทข้อมูลเครดิตแหง่ชาติ 
และมผีลใหธ้นาคารต้องฟอ้งรอ้งดําเนินคดี บังคับคดี และยึดทรพัย์เพ่ือชาํระหน้ีคืนตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขของธนาคาร 


