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โอกาสในการสร้างประโยชน์สูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์ 
และสินทรัพย์ทางการเงินแก่นักลงทุน
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นอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินแล้ว อสังหาริมทรัพย์นับ
เปน็อีกหน่ึงในประเภทสินทรัพย์หลักท่ีผู้ลงทุนจํานวนมากนิยม
ลงทุนเพ่ือสะสมความม่ันคงในระยะยาว หรือลงทุนสร้างมูลค่า
เพ่ิมเติมในรูปของอาคารเพ่ือเก็บเก่ียวผลตอบแทนในรูปของ
ค่าเช่า อย่างไรก็ดีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยท่ัวไปมัก
ต้องการมูลค่าเงินลงทุนในจํานวนท่ีสูง และต้องอาศัยระยะเวลา
ลงทุนค่อนข้างยาว จึงทําให้ผู้ลงทุนต้องเสียโอกาสในการลงทุน
ด้านอ่ืนๆ และอาจมีปญัหาในด้านสภาพคล่องได้ จะดีเพียงไร
หากมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีทําให้ผู้ลงทุนยังคงได้รับมูลค่า
เพ่ิมจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว และในขณะ
เดียวกันยังได้รับสภาพคล่องเพ่ือใช้สําหรับโอกาสลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทอ่ืน

“ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการ 
เพ่ือมูลค่าเพ่ิมในระยะยาว”
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ผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพ่ือประโยชน์สูงสุด
จากอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ออกแบบผลิตภัณฑ์
สินเช่ือท่ีมีช่ือว่า Portfolio for Property Financing หรือ 
PPF เพ่ือเปดิโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ท่ีต้องการ เพ่ือมูลค่าเพ่ิมในระยะยาว โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน
จํานวนมาก เพียงแค่ผู้ลงทุนนําสินทรัพย์ทางการเงินมาใช้
เปน็หลักประกันร่วมกับอสังหาริมทรัพย์ในมูลค่าท่ีเปน็ไปตาม
เง่ือนไขของผลิตภัณฑ์ หรือในกรณีท่ีผู้ลงทุนถือกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย์เป็นจํานวนมาก ผู้ลงทุนก็จะสามารถสร้าง
สภาพคล่องจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองอยู่ เพ่ือนําสภาพ
คล่องท่ีได้ไปใช้ในโอกาสลงทุนอ่ืนๆ ตามความต้องการของ
ผู้ลงทุน

ต้องการซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในระยะยาว

ต้องการเพ่ิมสภาพคล่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่

ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมเติมจาก
อสังหาริมทรัพย์เดิมท่ีมีอยู่

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ PPF เหมาะสําหรับ
กลุ่มลูกค้าที่



INVESTMENT OPTION

สําหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการเพ่ิมสภาพ
คล่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่สามารถ
ขอสินเช่ือจากธนาคารโดยการนําทรัพย์
สินทางการเงินท่ีมีมาจํานํา หรือจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจให้กับธนาคารเพ่ือ
เปน็หลักประกันเสริมนอกเหนือจากการ
จํานองอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่ได้

2
สําหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ เพียงนําทรัพย์สิน
ทางการเงินท่ีมีมาจํานํากับธนาคาร และ
นําอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องการซ้ือน้ันมา
จํานองกับธนาคารหลังจากการซ้ือเสร็จ
ส้ิน ก็สามารถได้รับเงินกู้เพ่ือไปซ้ือท่ีดิน
ท่ีต้องการได้

1

หมายเหตุ 
(1) ตามประเภทท่ีธนาคารกําหนด โดยมี บล.เกียรตินาคินภัทร เปน็ตัวแทนซ้ือขายการลงทุน และ/หรือ เป็นผู้บริหารจัดการภายใต้บริการกลยุทธ์การลงทุน 

รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3

วัตถุประสงค์

หลักประกัน

• เพ่ือซ้ือท่ีดินเปล่า
• เพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

• เพ่ือใช้จ่ายตามความต้องการ
• เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน
  ผ่าน บล. เกียรตินาคินภัทร
• เพ่ือใช้จ่ายตามความต้องการ 

• ท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อม
 ส่ิงปลูกสร้างท่ีย่ืนขอสินเช่ือ
• หุ้น SET 100, Selected REITs/
 Property & Infrastructure Fund,
 กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
 ภายใต้การจัดการของ 
  บลจ.เกียรตินาคินภัทร, เงินสด,
  หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารทาง
  การเงินต่างประเทศ (GIS)(1)

• ท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อม
 ส่ิงปลูกสร้างท้ังท่ีเปน็กรรมสิทธ์ิ
 ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน
• หุ้น SET 100, Selected REITs /
 Property & Infrastructure Fund,
 กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
 ภายใต้การจัดการของ 
  บลจ.เกียรตินาคินภัทร, เงินสด,
  หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารทาง
  การเงินต่างประเทศ (GIS)(1)

• ท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อม
 ส่ิงปลูกสร้างท้ังท่ีเปน็กรรมสิทธ์ิ
 ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน
• หุ้น SET 100, Selected REITs /
 Property & Infrastructure Fund,
 กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
 ภายใต้การจัดการของ 
  บลจ.เกียรตินาคินภัทร, เงินสด,
  หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารทาง
  การเงินต่างประเทศ (GIS)(1)

วงเงินสินเช่ือ

ระยะเวลา
ผ่อนชําระ

สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อราย
ท้ังน้ีวงเงินสินเช่ือต่อสัญญา
ต้องไม่เกินราคาซ้ือขายจริงของ
ท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างท่ีย่ืนขอสินเช่ือ

สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อราย
ท้ังน้ีวงเงินสินเช่ือต่อสัญญา
ต้องไม่เกินราคาประเมินของ
ท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างท่ีนํามาเปน็หลักประกัน

สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อราย
ท้ังน้ีวงเงินสินเช่ือต่อสัญญา
ต้องไม่เกินราคาประเมินของ
ท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างท่ีนํามาเปน็หลักประกัน

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี



DETAIL OF PRODUCT

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้กู้
• เปน็กลุ่มลูกค้า High Net Worth ประเภทบุคคลธรรมดา
  และนิติบุคคล
• สัญชาติไทย
• ไม่เคยมีประวัติล้มละลาย ไม่เคยมีประวัติท่ีไปในทางฉ้อโกง
  ปจัจุบันผู้กู้ไม่มีสถานะผิดนัดชําระหน้ีกับธนาคาร 
 หรือเจ้าหน้ีรายอ่ืน

การเบิกใช้สินเช่ือ

สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 
(Loan-to-Value)

ทรัพย์สินทางการเงิน 
• สัดส่วน LTV% ของหลักประกันแต่ละประเภทใช้เปน็แนวทาง
  และเกณฑ์การคํานวนท่ีธนาคารกําหนด

ท่ีดินเปล่า หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
• ท่ีดินเปล่า LTV ไม่เกิน 70%
• ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นบ้านหรืออาคารพาณิชย์ LTV 
  ไม่เกิน 50%
• ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น อพาร์ตเมนต์, โรงแรม 
  หรือห้องชุด LTV ไม่เกิน 40%

การชําระคืนสินเช่ือ
• ชําระคืนเงินต้น และดอกเบ้ียเปน็งวด หรือ
• ชําระคืนดอกเบ้ียในวันชําระดอกเบ้ียของทุกเดือน และชําระคืนเงิน
  ต้นในวันครบกําหนด

ค่าใช้จ่าย
• ค่าธรรมเนียมการประเมินหลักประกัน
• ภาษีอากรแสตมป์
• ค่าธรรมเนียมการใช้สินเช่ือสูงสุด 2% ของวงเงินสินเช่ือท่ีอนุมัติ
• ค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด 1% ของจํานวนเงินท่ี
  ชําระคืนก่อน 3 ปี (หากชําระคืนหลัง 3 ป ีไม่เสียค่าธรรมเนียมน้ี)

• ค่าประกันภัย (ถ้ามี)

• ผู้กู้จะสามารถเบิกใช้สินเช่ือได้ ก็ต่อเม่ือได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข
  ก่อนการเบิกใช้วงเงินสินเช่ือตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา
 ให้สินเช่ือ และได้มีการนําหลักประกันมาวางเป็นหลักประกัน
  ไว้กับธนาคารตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว
• ต้องมีสินทรัพย์ทางการเงินเปน็หลักประกันไม่ต่ํากว่า 30% 
  ของจํานวนเงินกู้
• สามารถทําการเบิกใช้ได้ 3 คร้ัง ภายใน 6 เดือน



อัตราส่วนของเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน
Loan-to-Value Concept ของรูปแบบท่ี 1 และ 2

อัตราส่วนของเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน
Loan-to-Value Concept ของรูปแบบท่ี 3

สนใจข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อท่ีปรึกษาการลงทุนของท่าน
“สินเช่ือ PPF เปน็ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ลูกค้าควรศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การให้สินเช่ือ การดํารงมูลค่าหลักประกัน 
และการชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย รวมถึงรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ก่อนการเปิดใช้บริการสินเช่ือ”
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