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เร่ือง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 
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 ค ำถำม ค ำตอบ 
ข้อ ขอบเขตกำรบังคับใช้ 
1 ลูกหนี้มาขอสินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Top-up) 

กับสถาบันการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยมีที่อยู่อาศัย ซึ่งปลอด
ภาระแล้วเป็นหลักประกันนั้น จะถือว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้หรือไม่  

เจตนารมณ์ของการออกประกาศฉบับนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรการในลักษณะเชิง
ป้องกัน (Preventive) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างวินัยทางการเงิน ยกระดับมาตรฐานใน
การปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือนและไม่ท าให้
เกิดการเก็งก าไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เกินพอดี หลักเกณฑ์จึงใช้กับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่ให้เพ่ิมเติมจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน 
ดังนั้น สินเชื่ออ่ืนที่มีที่อยู่อาศัยซึ่งปราศจากภาระแล้วเป็นหลักประกัน จึงไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศฯ 

2 ลูกหนี้ขอสินเชื่อ Home for cash โดยมีการผ่อนช าระกับสถาบัน
การเงินมาระยะหนึ่งแล้ว และขอสินเชื่อ Top-up เพ่ิมเติมใน
ภายหลัง ถือว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ 

กรณทีี่สินเชื่อ Home for cash ซึ่งโดยทั่วไปมใิช่สินเชื่อเพ่ือการจัดซื้อหรือจัดหาที่อยู่
อาศัย แต่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีท่ีอยู่อาศัยที่ปลอดภาระเป็นหลักประกัน จึงไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฯ  

3 ลูกหนี้มีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินและไดผ้่อนช าระกับ
สถาบันการเงินมาระยะหนึ่งแล้ว ต่อมาลูกหนี้ขอสินเชื่อ Top-up 
เพ่ิมเติม ถือว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ 
 

กรณีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการผ่อนช าระและมีการขอสินเชื่อ Top-up ใน
ภายหลัง กรณีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ เนื่องจากหลักประกัน 
ยังไม่ปลอดจากภาระหนี้  โดยเพดาน LTV ส าหรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ 
Top-up ณ วันที่ขอสินเชื่อ Top-up เพ่ิมเติม จะต้องไม่เกินเพดาน LTV ตามล าดับ 
สัญญาสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยนั้น ๆ 
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4 สินเชื่อสวัสดิการพนักงานของธนาคารตนเองเข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม

ประกาศฉบับนี้หรือไม่ มีหลักในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตอย่างไร 

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานของธนาคารตนเอง ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
โดยได้รับยกเว้นการนับสัญญาและเพดาน LTV อย่างไรก็ดี ยังคงต้องค านวณเงินกองทุน
เพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับสินเชื่อดังกล่าว โดยก าหนด RW 35% ทั้งจ านวน  

ข้อ กำรค ำนวณอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำหลักประกัน (LTV ratio) 
5 สินเชื่อส าหรับช าระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยหรือช าระค่าเบี้ยประกัน

ชีวิตที่เก่ียวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ที่ไม่ต้องนับรวมในการ
ค านวณ L ตามข้อ 5.2.1 (1) หมายถึง สินเชื่อประเภทใดบ้าง 
 

โดยเจตนารมณ์ท่ีต้องการสร้างวินัยทางการเงิน จึงก าหนดให้ผู้ที่จะลงทุนซื้อที่อยู่อาศัยควร
มีเงินออมจ านวนหนึ่ง โดยก าหนดเพดาน LTV ซึ่งในส่วนของ L ควรรวมสินเชื่อทุก
ประเภทที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยนี้ อย่างไรก็ดี การประกันวินาศภัยและการประกัน
ชีวิตแบบ Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) หรือ Mortgage Level 
Term Assurance (MLTA) นั้นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยง เป็นการสนับสนุนให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี จึงยกเว้นไม่นับรวมเฉพาะสินเชื่อส่วนที่ให้ส าหรับ MRTA หรือ MLTA ใน
การค านวณ LTV โดย  
- ประกันชีวิตแบบ MRTA คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือจากสาเหตุอ่ืนตามที่กรมธรรม์ก าหนด  
โดยบริษัทจะจ่ายช าระหนี้สินคงเหลือของผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงิน 
เอาประกันภัยที่ลดลงตามงวดการผ่อนช าระ ซึ่งจะสอดคล้องกับจ านวนหนี้ที่เหลืออยู่ 
- ประกันชีวิตแบบ MLTA คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือจากสาเหตุอ่ืนตามที่กรมธรรม์ก าหนด 
โดยบริษัทจะจ่ายช าระแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ซึ่งคงที่ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อหรือตลอดระยะเวลาท าประกันภัย 

6 หากลูกค้ามีการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอยู่แล้ว 
และมีการขอสินเชื่อ Top-up เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ิมเติม
ในภายหลัง โดยอ้างอิงหลักประกันเดียวกัน ในกรณีนี้สถาบันการเงิน

หากลูกค้ามีการกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอยู่แล้ว และมาขอสินเชื่อ Top-
up เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยอ้างอิงหลักประกันเดียวกัน 
สถาบันการเงินไม่ต้องน าสินเชื่อ Top-up ดังกล่าวมารวมค านวณเป็นส่วนหนึ่งของการ
ค านวณ L เฉพาะกรณีทีส่ถาบันการเงินสามารถแยกสินเชื่อเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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ไมต่้องน าสินเชื่อ Top-up มารวมค านวณเป็นส่วนหนึ่งในการ
ค านวณ L ใช่หรือไม่  

ได้อย่างชัดเจนออกจากสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย และมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและ 
การบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับสินเชื่อเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี 
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับสินเชื่อ Top-up ดังกล่าวให้ค านวณใน
ลักษณะเดียวกับลูกหนี้รายย่อยหรือลูกหนี้เอกชน 

7 ตามประกาศ ข้อ 5.2.1 (1) ในการค านวณ LTV Ratio ก าหนดว่า เงิน
ให้สินเชื่อ (Loan: L) หมายถึง ยอดเงินให้สินเชื่อคงค้างรวมดอกเบี้ย
ค้ำงรับของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยนั้น เหตุใดจึงต้องรวมดอกเบี้ยค้างรับในการค านวณ L 
เนื่องจากในวันแรกของการพิจารณาสินเชื่อนั้น จะไม่มีดอกเบี้ยค้างรับ 

การค านวณ LTV ตามข้อ 5.2.1 (1) นั้นใช้เป็นข้อมูลในการก ากับดูแล LTV Limit ตามข้อ 
5.2.2 และใช้ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามข้อ 5.2.3 ด้วย ซึ่ง ณ วันท าสัญญา
สินเชื่อครั้งแรกจะยังไม่มีดอกเบี้ยค้างรับที่ต้องน ามาใช้ค านวณเพดาน LTV อย่างไรก็ดี ในการ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ต้องมีการค านวณอย่างต่อเนื่องนั้น การค านวณ LTV 
จะต้องรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตด้วย 

8 ตามประกาศ ข้อ 5.2.1 (1) ซึ่งก าหนดให้รวมสินเชื่อ Top-up 
 ในการค านวณ L แต่ไม่รวมสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจนั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับสัญญา
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาแรกใช่หรือไม่  

สินเชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารความ
เสี่ยงเช่นเดียวกับสินเชื่อเพ่ือการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศฯ  

9 ตามประกาศ ข้อ 5.2.3 ก าหนดให้ใช้ LTV Ratio ในการค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตนั้น สถาบันการเงินจะต้องใช้ LTV ratio 
ณ วันใดระหว่างวันปล่อยสินเชื่อหรือวันที่ค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิต และต้องค านวณมูลค่าของ L และ V อย่างไร  

LTV ratio ตามข้อ 5.2.3 ค านวณ ณ วันที่ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดยให้ใช้ L 
และ V ตามท่ีก าหนดในข้อ 5.2.1 (1) และ 5.2.1 (2) ซึ่งค่า L ที่ใช้ ณ วันค านวณสินทรัพย์
เสี่ยงด้านเครดิตจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อมีการผ่อนช าระ มีการขอสินเชื่อ Top-up 
หรือมีดอกเบี้ยค้างรับ ในขณะที่ V จะคงที่ เว้นแต่มีการ refinance หรือมีการขอสินเชื่อ 
Top-up ในภายหลัง ให้ใช้ราคาประเมินหลักประกันใหม่ 

10 การซื้อใบจองเป็นจ านวนเงินที่สูงกว่าใบจองที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการ
ในครั้งแรก จ านวนเงินที่สูงกว่านั้นสามารถนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
การค านวณ V ได้หรือไม ่ 

ไม่ให้นับรวมจ านวนเงินจองหรือจ านวนเงินทีซ่ื้อใบจองต่อจากบุคคลอ่ืน โดยให้ใช้ราคาซื้อ
ขายจริง หลักการในการค านวณ V คือ ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายที่อยู่อาศัย
ดังกล่าว โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้แก ่ราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายของกรม
ที่ดิน (ท.ด. 13 ในกรณีท่ีมีการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ อ.ช. 23 ในกรณีการ
ซื้อขายห้องชุด) ซึ่งหากมีการน าจ านวนเงินตามใบจองไปหักจากราคาซื้อขายจริงในวันที่มี
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การโอนกรรมสิทธิ์ ก็อาจพิจารณาได้ว่าจ านวนเงินตามใบจองเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อ
ขายจริง นอกจากนี้ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีราคาอ่ืนใดที่สอดคล้องกับหลักการที่กล่าว
ในการหาราคาซื้อขายจริง ก็ให้ใช้ราคาดังกล่าวแทนได้ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ดังกล่าวไว้ที่สถาบันการเงิน เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถตรวจสอบได้  

11 ลูกค้ามีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอยู่แล้ว และขอสินเชื่อ 
Top-up ในภายหลัง สถาบันการเงินสามารถใช้ราคาซื้อขายจริง 
ในการค านวณ V ได้หรือไม่  
 

ในกรณีที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อเพ่ือ refinance หรือสินเชื่อ Top-up ในภายหลัง ให้ใช้
ราคาประเมินแทนเมื่อมีการพิจารณาให้สินเชื่อ อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์ใดมีนโยบาย
ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ก าหนด เช่น เลือกใช้ราคาท่ีต่ ากว่าระหว่างราคาประเมินและ
ราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ก็สามารถกระท าได้ 

12 ตามประกาศข้อ 5.2.1 (2) การค านวณค่า V ไม่รวมถึง “ค่าตกแต่ง
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด นอกเหนือจากที่ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยดังกล่าว” 
นั้น ค่าตกแต่งดังกล่าว หมายถงึค่าใช้จ่ายใด 

โดยทั่วไป V จะหมายถึง มูลค่าของที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่รวมค่าตกแต่ง เนื่องจากมีการเสื่อมค่า
ได ้ไม่คงทนถาวร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้าซื้อบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งราคาซื้อขายที่
ตกลงกันจริงเป็นมูลค่ารวมของที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งไว้ด้วยแล้ว 
หรือมกีารท าสัญญาจ้างท าเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งควบกับผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ผู้เป็นเจ้าของโครงการ  ในการค านวณ V ให้ใช้ราคาซื้อขายดังกล่าวได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องหักมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งออก อย่างไรก็ดี หากเป็นการ
ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือ Build-in เพ่ิมเติมในภายหลัง ไม่สามารถน ามูลค่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์
หรือ Build-in เพ่ิมเติมดังกล่าวมารวมเป็นส่วนหนึ่งในการค านวณ V 

13 การค านวณค่า V ส าหรับบ้านมือสอง ให้อ้างอิงราคาใดระหว่าง
ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินของหลักประกัน 

การกู้ซื้อบ้านทั้งมือแรกและมือสองให้ใช้ราคาซื้อขายจริง ยกเว้นกรณี refinance หรือให้
สินเชื่อ Top-up ในภายหลังให้ใช้ราคาประเมิน อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์ใดมี
นโยบายที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ก าหนด เช่น เลือกใช้ราคาที่ต่ ากว่าระหว่างราคาประเมิน
และราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ก็สามารถกระท าได้ 
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ข้อ กำรนับสัญญำ 
14 ในวันที่ลูกค้ามายื่นขอสินเชื่อ สถาบันการเงินได้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต 

พบว่าลูกค้ามีการผ่อนช าระอยู่ แต่ลูกค้าแจ้งว่าหนี้ดังกล่าวปิดแล้ว 
เพ่ือไม่ให้มีประเด็นเรื่องสัญญา สถาบันการเงินสามารถใช้เอกสาร
อ่ืน ๆ เช่น ใบปิดช าระหนี้ที่เป็นยอดศูนย์บาท หรือ ส าเนาโฉนดที่
ปลอดภาระ ประกอบกับข้อมูลเครดิตได้หรือไม่ 

ในการพิจารณาจ านวนสัญญา หากมีหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือที่จะพิสูจน์ได้ว่ายอดหนี้
ตามท่ีได้รับข้อมูลจาก NCB ได้มีการช าระหนี้และปิดยอดแล้ว สถาบันการเงินสามารถใช้
หลักฐานดังกล่าวประกอบการพิจารณาควบคู่กับข้อมูลเครดิตได้ 

15 ตามประกาศ ตารางข้อ 5.2.2 การก าหนดเพดาน LTV ratio 
ส าหรับกรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้
ที่ปลอดภาระหนี้ไว้ทีร่้อยละ 100 นั้น สถาบันการเงินมีหลักในการ
พิจารณาจ านวนสัญญาและเพดาน LTV ratio อย่างไรในกรณี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
กรณีท่ี 1: ลูกค้ามีการกูส้ินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยอยู่เดิมก่อน และใน
ครั้งนี้ต้องการขอกู้เพ่ือสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองซึ่งปลอดภาระ 
กรณีท่ี 2: ลูกค้าไม่เคยกู้มาก่อน และในครั้งนี้ต้องการกูเ้พ่ือซื้อที่ดิน
และปลูกบ้านในคราวเดียวกัน  
กรณีท่ี 3: ลูกค้ามีการขอกู้เพ่ือสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง และ
ต่อมามีความจ าเป็นต้องท างานในเมือง จึงมาขอกู้ซื้อคอนโดเพ่ิมเติม  
กรณีท่ี 4: ลูกคา้มีการขอกูเ้พ่ือสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง และ
ต่อมาแต่งงานและต้องการขยายครอบครัวโดยมีที่ดินปลอดภาระ 
1 ผืนอยู่แล้ว จึงมาขอกู้ปลูกสร้างบนที่ดินของตนเอง 

การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้นั้น ให้ถือเป็น 1 สัญญา และ 
มีเพดาน LTV ratio ที่ 100% ไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เท่าใดก็ตาม ดังนั้น 
กรณีที่ 1 มีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยอยู่ก่อน 1 สัญญา การขอกู้เพ่ือสร้างบ้านบนที่ดินของ
ตนเองที่ปลอดภาระนี้จะนับเป็นสัญญาที่ 2 อย่างไรก็ดี เพดาน LTV ratio ส าหรับการ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้นั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 100 
กรณีท่ี 2 ลูกค้ามีการกู้ทั้งค่าที่ดินและกู้ปลูกสร้างในคราวเดียวกันให้นับรวมเป็น 1 สัญญา 
หากไม่มีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยอ่ืนก่อนหน้า สัญญานี้ก็จะถือเป็นสัญญาที่ 1 และมีเพดาน 
LTV = 100% 
กรณีท่ี 3 หากไม่มีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยอ่ืนก่อนหน้า การกู้สร้างบ้านบนที่ดินตนเองเป็น
สัญญาที่ 1 มี LTV limit = 100% การกู้เพ่ือซื้อคอนโดในเวลาต่อมาเป็นสัญญาที่ 2 ซึ่งจะ
มี LTV limit = 90% หรือ 80% ขึ้นกับว่าระยะเวลาห่างจากการกู้สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง
สัญญาที่ 1 หากเกิน 2 ปี มี LTV limit ที่ 90% หากน้อยกว่า 2 ปี มี LTV limit ที่ 80% 
กรณีท่ี 4 การกู้สร้างบ้านบนที่ดินหลังแรกเป็นสัญญาที่ 1 และภายหลังมาขอกู้ปลูกสร้าง
บ้านบนที่ดินปลอดภาระเป็นหลังที่ 2 เป็นการกู้สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง 2 สัญญา ซึ่งมี 
LTV limit = 100% ทั้ง 2 สัญญา 

16 ตามประกาศ ข้อ 5.2.2 เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน (LTV ratio) ที่ก าหนดให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูลจาก

สถาบันการเงินพิจารณาจ านวนสัญญาสินเชื่อที่อยู่อาศัยเฉพาะที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อน
ช าระ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
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แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาจ านวนสัญญาสินเชื่อที่อยู่
อาศัยทั้งหมดของลูกหนี้ ดังนั้น การนับจ านวนสัญญาสินเชื่อที่อยู่
อาศัยทั้งหมดของลูกค้า สถาบันการเงินสามารถดูได้จากข้อมูลเครดิต
ถือว่าเพียงพอหรือไม่ 

มากที่สุด โดยต้องอ้างอิงจากข้อมูลเครดิตเป็นอย่างน้อย ซึ่งหากสถาบันการเงินทราบว่า
ลูกค้ามีการกู้ยืมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เป็นสมาชิก NCB เช่น จากสลิปเงินเดือนท่ีเห็น
การผ่อนช าระสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยจากสหกรณห์รือสินเชื่อสวัสดิการ ก็จะต้องน าข้อมูล
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจ านวนสัญญาด้วย 

17 กรณีท่ีมีการกู้ร่วม จะให้นับสัญญาการกู้ร่วมอย่างไร 
กรณีท่ี 1: ผู้กู้ A มีสัญญาสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว 1 สัญญาและ
ในครั้งนี้มาขอกู้ร่วมกับ B ซ่ึง B ยังไม่เคยกู้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
มาก่อน 
กรณีท่ี 2: ผู้กู้ A และ B กู้ร่วมมาก่อน และในครั้งนี้ B มาขอกูส้ินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย 

หลักการนับสัญญาส าหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาตามผู้กู้ท่ีมีกรรมสิทธิ์บนที่อยู่อาศัยนั้น
เป็นหลัก กล่าวคือ  
กรณีท่ี 1: หากทั้ง A และ B มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยส าหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาการกู้
ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่ 2 ของ A (LTV 90% หรือ 80%) และสัญญาที่ 1 ของ B แต่หาก
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่กู้ร่วมในครั้งนี้เป็นของ B แต่เพียงผู้เดียว จึงถือว่าสัญญาการกู้
ร่วมในครั้งนี้ เป็นสัญญาที ่1 ของ B และไม่นับเป็นสัญญาที่ 2 ของ A 
กรณีท่ี 2: ในการกู้ร่วมครั้งแรก หาก A มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียว จะนับ
สัญญาที่กู้ร่วมเป็นสัญญาที่ 1 ของ A โดยไม่นับเป็นสัญญาที่ 1 ของ B ดังนั้น ในการกู้เดี่ยว
ของ B ในครั้งนี้ จะนับเป็นสัญญาที ่1 ของ B แต่หากในการกู้ร่วมครั้งแรก B มีกรรมสิทธิ์
ร่วมในที่อยู่อาศัยดังกล่าวด้วย ก็จะนับสัญญาการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ เป็นสัญญาที่ 2 

18 หากลูกค้ามีการยื่นกู้พร้อมกันหลายสถาบันการเงิน จะพิจารณา
จ านวนสัญญาอย่างไร เนื่องจากในข้อมูลเครดิตอาจไม่เห็นข้อมูล 

ให้สถาบันการเงินตรวจสอบจ านวนสัญญาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการสอบถาม
ลูกค้าควบคู่กันด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด ซึ่งหากสถาบันการเงินแสดงให้เห็นว่า
ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วและไม่ทราบว่ามีการยื่นขอกู้พร้อมกันหลายที่ ก็ให้นับ
จ านวนสัญญาตามข้อมูลที่สถาบันการเงินทราบ 
 

19 การนับสัญญากรณี refinance มีหลักในการพิจารณาอย่างไร 
ตัวอย่าง ข้อมูลในเครดิตบูโร ปรากฏ ดังนี้ 

 

ณ วันที่ D-Bank พิจารณาให้สินเชื่อและตรวจสอบจ านวนสัญญา จะเห็นวงเงินสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย 2 สัญญา โดยสินเชื่อที่ D-Bank พิจารณาปล่อยจะถูกใช้เพ่ือ refinance 
สัญญาจาก C-Bank ซึ่งก าลังจะปิด ดังนั้น จะเหลือเพียงสัญญาสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มี 
Contract date 5/10/52 และสินเชื่อ refinance ที่ D-Bank ก าลังจะปล่อย  สินเชื่อ refinance 
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Contract Date 

 (ว / ด / ป) 
สถาบัน
การเงิน 

สัญญา 
Home Loan 

1 / 04 / 50 A-Bank สัญญาที่ 1 
5 / 10 / 52 B-Bank สัญญาที่ 2 
1 / 07 / 55 C-Bank refinance สัญญาแรก 

จาก A-Bank 
20 / 01 / 63  D-Bank refinance จาก C-Bank 

หากวันที่ 20 ม.ค.63 ลูกค้ายื่นขอสินเชื่อ refinance สัญญาที่ 1 
(ครั้งที่ 2) ที่ D-Bank กรณีนี้ให้พิจารณาเป็นสัญญาที่ 1 หรือ 
สัญญาที่ 2 

ดังกล่าวจึงนับเป็นสัญญาที่ 2 อย่างไรก็ดี หากสถาบันการเงินมีหลักฐานที่พิสูจน์ล าดับที่
ของสัญญาสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่น มีส าเนาเอกสาร
โฉนดที่ดินที่แสดงว่าลูกหนี้ได้โอนที่อยู่อาศัยและมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ตั้งแต่
เมื่อใด  หลักฐานดังกล่าวสามารถใช้แสดงล าดับที่ของสัญญาได ้ซึ่งหากมีเอกสารหลักฐาน 
จากกรณีดังกล่าว ให้นับเป็นสัญญาที่ 1 ได้ 

 20 การพิจารณาจ านวนสัญญาส าหรับสินเชื่อ Top-up มีหลักการ
พิจารณาอย่างไร 
 

การนับจ านวนสัญญาส าหรับการให้สินเชื่อ Top-up เพ่ิมเติม ให้นับเป็นสัญญาเดียวกับ
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีที่อยู่อาศัยนั้น ๆ เป็นหลักประกัน เช่น ในกรณีสินเชื่อ Top-up 
ใช้ที่อยู่อาศัยของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 เป็นหลักประกัน ให้นับทั้งสินเชื่อเพ่ือ 
ที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Top-up ดังกล่าวเป็นสัญญาที่ 1 

ข้อ เพดำน LTV  
 21    การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของลูกหนี้ที่ปลอดภาระหนี้ เช่น 

ที่ดินมูลค่า 100 ลบ. เป็นหลักประกันสินเชื่อธุรกิจ 60 ลบ. หาก สง. 
จะให้สินเชื่อเพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินดังกล่าว จะเข้าข่าย 
การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของลูกหนี้ที่ปลอดภาระหนี้ 
(เพดาน LTV = 100%) ให้สินเชื่อ 40 ลบ. ได้หรือไม่  

ลูกหนี้มีที่ดินซ่ึงเป็นหลักประกันส าหรับการขอสินเชื่อธุรกิจ และมาขอกู้ปลูกสร้างที่อยู่
อาศัย จึงไม่เข้าข่ายเป็นการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของลูกหนี้ที่ปลอดภาระหนี้ 
โดยถือเป็นสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ต้องนับสัญญา และมีเพดาน LTV ตามท่ีประกาศฯ 
ก าหนดตามล าดับสัญญานั้น ๆ 

22 สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 สามารถให้วงเงินสินเชื่อได้เทา่ใด - กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยสัญญำที่ 1 ที่มีมูลค่ำหลักประกันต่ ำกว่ำ 10 ลบ. :  
สถาบันการเงินสามารถให้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักประกัน 
นอกจากนี้ สามารถให้สินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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ของมูลค่าหลักประกัน (สินเชื่อ Top-up) เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการเข้าอยู่อาศัย 
อาทิ เฟอร์นิเจอร์ หรือซ่อมแซมต่อเติม โดยผู้กู้และสถาบันการเงินจะต้องมีแนวนโยบาย
และวิธีการพิสูจน์เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินเชื่อ Top-up ดังกล่าวนั้น เป็นไปเพ่ือให้สามารถเข้า
อยู่อาศัยได้จริงเท่านั้น  

- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยสัญญำที่ 1 ที่มีมูลค่ำหลักประกันตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป :  
สถาบันการเงินสามารถให้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมกับสินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยแล้ว ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน 

23 สินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือซื้อหรือใช้จ่าย
เพ่ือสิ่งที่จ าเป็นในการเข้าอยู่อาศัย (สินเชื่อ Top-up) ในกรณีสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 ราคาต่ ากว่า 10 ลบ. ครอบคลุมถึง 
สิ่งใดบ้าง 

- วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ Top-up คือ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระผู้กู้ให้สามารถกู้ซ้ือ
สิ่งจ าเป็นในการเข้าอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการกู้ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี
หลักประกัน  

- ส าหรับการพิจารณาสิ่งจ าเป็นในการเข้าอยู่อาศัยครอบคลุมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่ง
บ้าน หรือการซ่อมแซมต่อเติม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเอ้ือให้ผู้กู้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้
จริง  โดยสถาบันการเงินควรค านึงถึงความสมเหตุสมผลของการประมาณการราคา และ
หลักการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม (responsible lending) เพ่ือการก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
ที่เหมาะสม และมีการติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการกู้ 

24 กรณีบ้านหรืออาคารชุดทีต่กแต่งพร้อมอยู่แล้ว (fully furnished) 
สถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อ Top-up เพ่ิมไดห้รือไม่ 

- สถำบันกำรเงินสำมำรถให้สินเชื่อ Top-up เพิ่มได้ 

 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยสัญญำที่ 1 รำคำต่ ำกว่ำ 10 ลบ. : สามารถให้วงเงินสินเชื่อ 
Top-up ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
วงเงินกู้ซ้ือที่อยู่อาศัย  โดยการค านวณ V ให้ใช้มูลค่ารวมของที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ 
และอุปกรณ์ตกแต่งควบไว้แล้ว   

 กรณีอ่ืนๆ ได้แก่ สินเชื่อเพื่ออยู่อำศัยสัญญำที่ 1 รำคำตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป / 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยสัญญำที่ 2 ขึ้นไป / กรณี refinance: สินเชื่อ Top-up จะ
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ถูกค านวณรวมเป็นวงเดียวกับวงเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยวงเงินทั้งหมด (วงเงินกู้ซ้ือ 
ที่อยู่อาศัย รวมวงเงินสินเชื่อ Top-up) ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) จะต้อง 
ไม่เกินเพดาน LTV ที่ ธปท. ก าหนด  

25 หากลูกค้าขอสินเชื่ออเนกประสงค์เพ่ิมเติม 10% กรณีวงเงินต่ ากว่า 
10 ล้านบาท และเป็นสัญญาที่ 1 ธนาคารสามารถใช้เอกสารในการ
พิจารณาตรวจสอบเป็น เอกสารใบเสนอราคา หรือใบเสร็จที่ลูกค้า
น ามายื่น เอกสารแบบเขียนจากผู้รับเหมาโดยตรง (เนื่องจากการต่อ
เติมบ้านส่วนใหญ่ผู้รับเหมาไม่มีการจดทะเบียนบริษัท) ได้หรือไม่ 
และหากใบเสร็จเกิดก่อนการซื้อขายหลักประกันกับทางโครงการ 
ธนาคารสามารถพิจารณาได้หรือไม่ 

เจตนารมณ์ของสินเชื่อ Top-up ดังกล่าว คือ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้กู้ 
ให้สามารถกู้ซื้อสิ่งจ าเป็นในการเข้าอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการกู้ผ่านสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ดังนั้น หากผู้กู้มีการซื้อสินค้าดังกล่าวไปแล้วก่อนที่จะมี 
การซื้อขายที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักประกันดังกล่าว จะไม่เข้าลักษณะเป็นสินเชื่อ Top-up  
ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะต้องมีแนวนโยบายและวิธีการพิสูจน์เพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ว่า
สินเชื่อ Top-up ดังกล่าวนั้น เป็นไปเพ่ือให้ผู้กูส้ามารถเข้าอยู่อาศัยได้จริง 
 

26 ตามประกาศ ข้อ 5.2.2 เพดาน LTV ratio ของสัญญาที ่2 ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาการผ่อนช าระของสัญญาที่ 1 นั้น การพิจารณาระยะเวลา
การผ่อนช าระของสัญญาที่ 1  ให้เริ่มนับจากวันที่พิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อเท่านั้นใช่หรือไม่   

การพิจารณาระยะเวลาการผ่อนช าระนั้น ให้พิจารณาจากวันที่ท าสัญญาของสัญญาที่ 1 
อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถหาวันที่ท าสัญญาได้ สามารถให้ใช้วันที่มาขอเบิกใช้เงินกู้ตาม
ข้อมูลของ NCB ได้ 
 

27 กรณตีัวอย่าง ณ วันพิจารณาสินเชื่อ สถาบันการเงินตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิต พบว่าเป็นการให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยในสัญญาที ่1 
ต่อมาลูกค้ามีการขอสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ซึ่งเป็นสัญญา 
ที ่2 ต่อมาภายหลังลูกค้ามาผ่อนช าระสินเชื่อของสัญญาแรก รวมถึง
ขอสินเชื่อ Top-up กรณตีามตัวอย่างด้านล่างมีวิธีการค านวณ LTV 
ratio ตามข้อ 5.2.1 อย่างไร 

 นาย ก. กู้ซื้อบ้านหลังที่ 1 เป็นสัญญาที่ 1 กับ ธพ. A 
มูลค่าหลักประกัน (ราคาซื้อขายจริง) 7 ลบ. และขอสินเชื่อ
วงเงิน 7 ลบ. ดังนั้น LTV ณ วันปล่อยกู้คือ 100%  

การค านวณ LTV ให้ค านวณค่า L ตามนิยามในข้อ 5.2.1 (1) และมูลค่าหลักประกันตาม
ข้อ 5.2.1 (2)  โดยกรณีตัวอย่าง ต้องนับรวมสินเชื่อ Top-up ดังกล่าวในการค านวณ L 
ด้วย แต่ไม่ต้องนับรวมสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้รับการ
ยกเว้นตามประกาศฉบับนี้ กล่าวคือ ลูกค้ากู้สินเชื่อ Top-up จาก ธพ. เดิม ซึ่งปล่อยกู้
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาแรก ให้ถือว่าเป็นการกู้สัญญาที่ 1 โดยการค านวณ LTV  
ในที่นี้ คือ L = 4 + 3 = 7 ล้านบาท และ V = 10 ล้านบาท (ราคาประเมินใหม่) 
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 ต่อมา นาย ก. กู้ซ้ือบ้านหลังที่ 2 เป็นสัญญาที่ 2 กับ ธพ. B 

มูลค่าหลักประกัน (ราคาซื้อขายจริง) 10 ลบ. และมีการผ่อน
ช าระสัญญาที่ 1 มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี โดย ธพ. B ให้วงเงิน
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 8 ลบ. LTV Ratio ณ วันปล่อยกู้ 
คือ 80% 

 ต่อมาภายหลัง นาย ก. ผ่อนช าระหนี้ของสัญญาที่ 1 และ
หนี้ลดเหลือ 4 ลบ. จึงขอสินเชื่อ Top-up จ านวน 3 ลบ. 
และสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ 
0.5 ลบ. โดยมีหลักประกันของสัญญาที่ 1 เป็นประกัน 
มูลค่าหลักประกันจากราคาประเมินจ านวน 10 ลบ. 
สถาบันการเงินต้องค านวณ LTV อย่างไร และสินเชื่อ 
Top-up ที่ขอมาเพ่ิมจะถือเป็นสัญญาที่ 1 หรือสัญญาที ่2 

28 กรณีท่ีลูกค้ามีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาเดียว และมาขอกู้หลังที่ 2 
ในปี 2563 โดยหลังที่ 1 ขอกู้ครั้งแรกเมื่อปี 2555 และ refinance 
ในปี 2558 และ 2561 ในกรณีนี้การนับระยะเวลาของสัญญาที่ 2
จากสัญญาที ่1 นั้น จะถือว่ามีการผ่อนช าระสัญญาที ่1 เกิน 2 ปี
หรือไม่ เนื่องจากในข้อมูลเครดิต จะพบเพียงการกู้ยืมในปี 2561 
เท่านัน้ 

การพิจารณาระยะเวลาระหว่างสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น NCB อย่างไรก็ดี หากสถาบันการเงินมีแหล่งข้อมูลอ่ืนที่น่าเชื่อถือ
ที่จะพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีการกู้เมื่อปี 2555 ได้ ให้ถือว่าสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยดังกล่าว มีระยะ 
เวลาเกินกว่า 2 ปี 

ข้อ กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต 
29 กรณีลูกค้าขอกู้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่ติดภาระเป็นหลกัประกัน

ของสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร โดยการขอกู้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยครั้งนี้
เป็นการจ านองหลักประกันล าดับสองหรอืล าดับถัดไปของสินเชื่อ
ธุรกิจ ธนาคารสามารถพิจารณาเป็นสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ 

การขอกู้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยครั้งนี้ให้ถือเป็นสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ด ีเนื่องจาก
หลักประกันในการขอกู้ครั้งนี้เป็นประกันล าดับสอง จึงไม่เข้าข่ายคุณสมบัติของสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยที่ได้ RW = 35% จึงต้องใช้ RW = 75% 
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30 ตามประกาศ ข้อ 5.2.1 (2) ซึ่งก าหนดนิยามของ “มูลค่าหลักประกัน” 

ให้ใช้ราคาซื้อขายจริงในค่า V นั้น “ราคาซื้อขายจริง” หมายถึง
ราคาใด  

ราคาซื้อขายจริง หมายถึง ราคาท่ีผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายที่อยู่อาศัยดังกล่าว โดย
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ ราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน (ท.ด. 13 
ในกรณีที่มีการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ อ.ช. 23 ในกรณีการซื้อขายห้องชุด) 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีราคาอ่ืนใดที่สอดคล้องกับหลักการข้างต้น ก็ให้ใช้ราคาดังกล่าว 

 กรณี refinance  
31 การนับจ านวนสัญญากรณี refinance 

ตัวอย่ำง 
 นำย ค. มีที่อยู่อาศัย 2 หลัง (ซื้อเงินสด 1 หลัง กู้ซ้ือ 1 หลัง

และยังผ่อนไม่หมด โดยก าลังจะ refinance)  
 นำย ง มีที่อยู่อาศัย 2 หลัง (หลังที่ 1 ผ่อนช าระหมดแล้ว และ

อีก 1 หลังยังผ่อนไม่หมด โดยก าลังจะ refinance) 
 นำย จ. มีที่อยู่อาศัย 3 หลัง (ซื้อเงินสด 1 หลัง กู้ซื้อ 2 หลัง

และยังผ่อนไม่หมด โดยก าลังจะ refinanceหลังแรก)  
 นำย ฉ. มีที่อยู่อาศัย 1 หลัง (กู้ซ้ือและยังผ่อนไม่หมด) โดย 

ผ่อนมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ต่อมาตัดสินใจน าที่อยู่
อาศัยดังกล่าวไป refinance และผ่อนต่ออีก 1 ปี (รวมระยะเวลา
การผ่อนทั้งหมดมากกว่า 2 ปี) ปัจจุบันนาย ฉ. ก าลังยื่นขอสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยใหม่สัญญาที่ 2  
 

 

 

ตัวอย่ำง 
 กรณีนี้นับว่า นำย ค. ก าลงัยื่นขอ refinance ซึ่งนับเป็นสัญญาที่ 1 
 
 กรณีนี้นับว่า สัญญา refinance ในครั้งนีข้อง นำย ง. นับเป็นสัญญาที่ 1 
 
 กรณีนี้นับว่า นำย จ. ก าลังยื่นขอ refinance ซึ่งนับเป็นสัญญาที่ 2 ยกเว้นผู้กู้และ

สถาบันการเงินมีหลักฐานที่พิสูจน์ล าดับของสัญญาสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ได้
อย่างถูกต้องชัดเจน เช่น มีส าเนาเอกสารโฉนดที่ดินที่แสดงว่าลูกหนี้ได้โอนที่อยู่อาศัย
และมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ตั้งแต่เมื่อใด จึงจะนับว่า นาย จ. ก าลังยื่นขอ 
refinance สัญญาที่ 1  

 เมือ่ยื่นขอสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 2 วงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 
(เพดาน LTV ratio) ที่ นาย ฉ. สามารถกู้ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่า นำย ฉ. ผ่อนที่อยู่
อาศัยสัญญาที่ 1 มาแล้วกี่ปี ซึ่งกรณีนี้จะนับว่า นาย ฉ. มีการผ่อนสัญญาที่ 1 มาแล้ว
มากกว่า 2 ปี ท าให้สามารถได้ LTV สูงสุดที่ 90%   

32 เพดานการให้สินเชื่อกรณี refinance  - สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 เพดานการให้สินเชื่อเพ่ือ refinance (รวมสินเชื่ออ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย) ต้องไม่เกินยอดคงค้างเดิมของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย
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นั้น ๆ หรือเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) 100% 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที ่2 เป็นต้นไป เพดานการให้สินเชื่อเพ่ือ refinance (รวม
สินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย) ต้องไม่เกินยอดคงค้างเดิมของสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยนั้น ๆ หรือเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) 
ที่ ธปท. ก าหนดในประกาศ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ตัวอย่ำง นำย ช. ก าลังจะยื่นขอ refinance สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 3 ซึ่งเกณฑ์ 
LTV ก าหนดให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ได้ไม่เกิน 70% ของมูลค่าหลักประกัน (สมมติ 
มูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินใหม่ คือ 10 ลบ.) ดังนั้น หากอ้างอิงเพดาน LTV 
ตามเกณฑ์ ธปท.  สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อ refinance ให้นาย ช. ได้ไม่เกิน 7 ลบ. 
อย่างไรก็ตาม สมมติว่าปัจจุบัน นาย ช. มียอดคงค้างเดิมที่มาขอ refinance อยู่ที่ 8 ลบ. 
(มีการกู้ก่อน 1 เม.ย. 62) กรณีนี้สถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อ refinance สูงสุดได้ที่ 
8 ลบ. ซึ่งคิดเป็น 80% ของมูลค่าหลักประกัน 

33 กรณี refinance ที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 ราคาต่ ากว่า 10 ลบ. ผู้กู้
สามารถขอกู้สินเชื่อบ้านได้สูงสุดที่ 100% ของมูลค่าหลักประกัน
และกู้สินเชื่อ Top-up เพ่ิมเติมอีก 10% ของมูลค่าหลักประกัน 
เช่นเดียวกันกรณีขอกู้สินเชื่อใหม่หรือไม่ 
 

- กรณ ีrefinance ที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 เพดานวงเงินสินเชื่อทั้งหมด (วงเงินกู้ซื้อที่อยู่
อาศัยรวมวงเงินสินเชื่อ Top-up) จะต้องไม่เกินยอดคงค้างเดิม หรือมูลค่าหลักประกัน 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า โดยไม่สามารถกู้สินเชื่อ Top-up เป็นวงเงินเพ่ิมเติมอีก 10% 
เหมือนผู้กู้สินเชื่อใหม่ เนื่องจากผู้กู้เข้าอยู่อาศัยมาระยะหนึ่งแล้วและต้องการ refinance 
เพ่ือลดภาระดอกเบี้ย ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายความจ าเป็นของการกู้เพ่ือซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือ
ต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพ่ือให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้จริง 

34 กรณี refinance ที่ยอดคงค้างเดิม น้อยกว่าเพดาน LTV ratio ที่ 
ธปท. ก าหนด  
 

เพดานเงินให้สินเชื่อ refinance รวมกับสินเชื่อ Top-up จะต้องไม่เกินเพดาน LTV ที่ 
ธปท. ก าหนด (เพดานการ refinance ส าหรับสัญญาที่ 1 เท่ากับ 100%) โดยธนาคาร
สามารถให้สินเชื่อ refinance ในยอดคงค้างเดิม (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อ MRTA สินเชื่อ
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ตัวอย่าง ธนาคาร A ปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 โดยมี
วงเงินสินเชื่อบ้าน สินเชื่อ MRTA สินเชื่ออเนกประสงค์ หากลูกค้า 
refinance มายังธนาคาร B โดยยอดคงค้างเดิมต่ ากว่าเพดาน LTV 
ratio ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ธนาคาร B จะสามารถให้
สินเชื่อ Top-up เพ่ิมอีกได้หรือไม่ เพดานวงเงินให้สินเชื่อ refinance 
จะเป็นเท่าใด และจะค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตอย่างไร 

อเนกประสงค์) และหากลูกหนี้ต้องการขอสินเชื่อ Top-up เพ่ิมเติมจากยอดคงค้างเดิม 
ธนาคาร B ก็สามารถให้สินเชื่อ Top-up เพ่ิมเติมได้ แต่เมื่อรวมกับยอดคงค้างเดิมแล้ว 
ต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน 

อย่างไรก็ด ีในการค านวณ L ให้เป็นไปตามข้อ (1.2) กล่าวคือ ไม่ต้องนับรวมสินเชื่อ
ส าหรับช าระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยหรือช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เก่ียวเนื่องกับสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ และให้ค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5.2.3 

35 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต กรณีการ refinance ที ่
ยอดคงค้างเดิมสูงกว่าเพดาน LTV ratio ที่ ธปท. ก าหนด โดยมี
สมมติฐานว่าเป็นสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 
5.2.3 (1.1.1) –(1.1.3) นั้นค านวณอย่างไร 

สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ refinance  ซึ่งมียอดคงค้างเดิม สูงกว่าเพดาน LTV ที่ ธปท. 
ก าหนดในสัญญานั้น ๆ ให้ถือว่าสินเชื่อเพ่ือ refinance ดังกล่าวได้ RW 75% ทั้งจ านวน  

 

ข้อ ผลบังคับใช้และบทเฉพำะกำล 
36 เจตนารมณ์ของประกาศท่ีระบุว่า “เริ่มใช้กับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่

ท าสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 63 เป็นต้นไป” นั้น ให้ใช้วันใดในการ
พิจารณาเป็นหลัก ระหว่างวันที่ท านิติกรรมจ านอง ณ กรมที่ดิน 
หรือวันท าสัญญาสินเชื่อ 

ให้ใช้วันที่ท าสัญญาสินเชื่อ ซึ่งโดยวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปวันที่ท าสัญญาสินเชื่อและวันที่ท า 
นิติกรรมจ านอง ณ กรมที่ดิน ไม่ได้ห่างกันมาก แต่หากวันท านิติกรรมจ านองและวันท า
สัญญาสินเชื่อแตกต่างกันมากกว่าแนวปฏิบัติโดยทั่วไป โดยไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผล
รองรับ อาจแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
ผู้ตรวจการอาจพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควร รวมถึงการสั่งการ
ให้มีการด ารงเงินกองทุนให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของประกาศฯ 

37 บทเฉพาะกาลที่ระบุว่า ผลบังคับใช้ของประกาศฉบับนี้ไม่รวมถึง 
กรณีท่ีท าสัญญาจะซื้อจะขายหรือผ่อนดาวน์ก่อนวันที่ 15 ต.ค. 61 นั้น 
หากเป็นกรณีที่จองซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งคอนโดมิเนียมดังกล่าวยังไม่
ผ่านกระบวนการ EIA โดยมีการท าเป็นเพียงหนังสือจอง โดยยังไม่ได้
จัดท าอยู่ในรูปสัญญาจะซื้อจะขาย จากกรณีดังกล่าวหากมีการท า

สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีการท าสัญญาหลังวันที่ 20 ม.ค. 63 ทั้งหมดเข้าข่ายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ แต่หากสินเชื่อดังกล่าวมีการท าสัญญาจะซื้อจะ
ขายไว้ก่อนหน้าวันที่  15 ต.ค. 61 จะเข้าข่ายตามบทเฉพาะกาล โดยการก าหนดบทเฉพาะ
กาลดังกล่าวมีเจตนาไม่ให้การเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ส่งผลกระทบต่อคนที่ตัดสินใจซื้อ 
ที่อยู่อาศัยตอนที่ยังไม่ทราบถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาความตั้งใจใน
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หนังสือสัญญาจองก่อนวันที่ 15 ต.ค. 61 แตม่ีการท าสัญญาจะซื้อ 
จะขายภายหลังวันที่ 15 ต.ค. 61 ในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติ 
ตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ 
  

การซื้อที่อยู่อาศัยจากการท าสัญญาจะซื้อจะขาย เนื่องจากแสดงถึงเจตนาในการซื้ออย่าง
จริงจังโดยมีการเริ่มผ่อนดาวน์ ดังนั้น กรณีท่ีมีการท าสัญญาจองก่อนหน้าวันที่ 15 ต.ค. 61 
แต่ท าสัญญาจะซื้อจะขายหลังวันที ่15 ต.ค. 61 จึงไม่เข้าข่ายตามบทเฉพาะกาล และต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

38 ในบทเฉพาะกาลทีร่ะบุว่าเงินให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยต้องไม่เกินกว่า
มูลค่าหลักประกันนั้น มูลค่าหลักประกันหมายถึงราคาใด   

ส าหรับสัญญาเงินกู้ท่ีกระท าหลังวันที่ 20 ม.ค. 63 แต่มีการท าสัญญาจะซื้อจะขายก่อน
วันที่ 15 ต.ค. 61 ซึ่งเข้าข่ายตามบทเฉพาะกาล โดยในการค านวณ LTV  ให้ใช้ L ที่ไม่รวม
สินเชื่อ Top-up หารด้วยมูลค่าหลักประกันตามราคาซื้อขายจริง 

39 หลักการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตและเพดานการให้สินเชื่อ
ตามบทเฉพาะกาล มีหลักการอย่างไร 

 

40 สินเชื่อที่ท าสัญญาสินเชื่อก่อนวันที่ 1 เม.ย. 62  จะถือว่าต้องปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

เข้าข่ายตามบทเฉพาะกาลข้อ 6.1 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตส าหรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ สนส. 15/2555 เรื่อง การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA 

41 การท าสัญญาสินเชื่อหลังวันที่ 1 เม.ย. 62 – 20 ม.ค. 63  โดยมีสัญญา
จะซื้อจะขายกระท าก่อนวันที่ 15 ต.ค. 61 จะถือว่าต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้หรือไม่ ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

เข้าข่ายตามบทเฉพาะกาลข้อ 6.1 ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สนส. 15/2555 เรื่อง การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA กล่าวคือ ในการ
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 ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยง สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่จะได้ RW 35% จะต้องผ่านคุณสมบัติ 

4 ข้อตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับเดิม และมี LTV ไม่เกินตามตารางนี้ 

  
 

42 การท าสัญญาสินเชื่อหลงัวันที่ 20 ม.ค. 63 โดยมีสัญญาจะซื้อจะขาย
กระท าก่อนวันที ่15 ต.ค. 61 จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับใด 

เข้าข่ายตามบทเฉพาะกาลข้อ 6.2 ซึ่งมีข้อก าหนดในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 15/2555 เรื่อง การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA (เช่นเดียวกับข้อ 41) แต่มีเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกัน 

43 การท าสัญญาสินเชื่อหลังวันที่ 20 ม.ค. 63 และมีสัญญาจะซื้อจะขาย
กระท าก่อนวันที่ 15 ต.ค. 61 (ซึ่งเดิม ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเป็น 
2 วงเงินเป็นวงเงินบ้าน 95% และวงเงิน Top up 5%) แต่ลูกค้ามี
ความต้องการขอวงเงินสินเชื่อบ้านเป็น 100% ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
ไม่ต้องแยกวงเงินสามารถท าได้หรือไม่ 

หากเป็นสัญญาที่ 1 ทีม่ีมูลค่าหลักประกันต่ ากว่า 10 ล้านบาท ซ่ึงยังมิได้ท าสัญญากู้ 
สามารถกระท าได้ 

44 กรณีสินเชื่อที่ท าสัญญากู้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 20 ม.ค. 63 
โดยไม่มีสัญญาจะซื้อจะขายกระท าก่อนวันที่ 15 ต.ค. 61 จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับใด 

สินเชื่อที่ท าสัญญากู้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 20 ม.ค. 63 โดยไม่มีสัญญาจะซื้อจะขาย
กระท าก่อนวันที่ 15 ต.ค. 61 จึงไม่เข้าข่ายบทเฉพาะกาล ดังนั้น ในการค านวณสินทรัพย์
เสี่ยงด้านเครดิต ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ (สนส. 1/2563)  

45 ค าจ ากัดความของค าว่า “สัญญา” ที่ระบุว่า “ประกาศนี้ให้มผีล
บังคับใช้กับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีการท าสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 63 เปน็ต้นไป” 
นั้น หมายถึง สัญญาเงินกู้หรือสัญญาจ านอง   

มีผลบังคับใช้กับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย
ที่มีการท าสัญญาเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 63 เป็นต้นไป 
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46 ในช่วงที่ธนาคารปรับปรุงแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ 

ส าหรับกรณีที่เกณฑ์ใหม่ให้คิดน้ าหนักความเสี่ยงลดลงเหลือ 35% 
แต่ธนาคารยังใช้ระบบเดิมและคิดน้ าหนักความเสี่ยงที่ 75% จะ
สามารถท าได้หรือไม่  ต่อมาภายหลัง หากธนาคารต้องการด ารง
เงินกองทุนให้ถูกต้องตามเกณฑ์ ธปท. ใหม่ โดยปรับปรุงการย้อนหลัง 
ถึงวันที่ประกาศเกณฑ์ สนส. 24/2561 มีผลใช้บังคับจะสามารถ 
ท าได้หรือไม่ 

หาก สง. ใช้วิธีการที่มีความเข้มงวดมากกว่า ก็สามารถกระท าได้ 
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