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นอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินแล้ว อสังหาริมทรัพย์นับ
เป็นอีกหนึ่งในประเภทสินทรัพย์หลักที่ผู้ลงทุนจํานวนมากนิยม
ลงทุนเพื่ อสะสมความมั่นคงในระยะยาว หรือลงทุนสร้างมูลค่า
เพิ่ มเติมในรูปของอาคารเพื่ อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในรูปของ

“ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการ
เพื่ อมูลค่าเพิ่ มในระยะยาว”

ค่าเช่า อย่างไรก็ดีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปมัก
ต้องการมูลค่าเงินลงทุนในจํานวนที่สูง และต้องอาศัยระยะเวลา
ลงทุนค่อนข้างยาว จึงทําให้ผู้ลงทุนต้องเสียโอกาสในการลงทุน
ด้านอื่นๆ และอาจมีปญ
ั หาในด้านสภาพคล่องได้ จะดีเพี ยงไร
หากมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทําให้ผู้ลงทุนยังคงได้รับมูลค่า
เพิ่ มจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว และในขณะ
เดียวกันยังได้รับสภาพคล่องเพื่ อใช้สําหรับโอกาสลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทอื่น

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่ อประโยชน์สูงสุด
จากอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ออกแบบผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่มีช่อ
ื ว่า Portfolio for Property Financing หรือ
PPF เพื่อเปิดโอกาสให้ผล
ู้ งทุนสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่ต้องการ เพื่ อมูลค่าเพิ่ มในระยะยาว โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน
จํานวนมาก เพี ยงแค่ผู้ลงทุนนําสินทรัพย์ทางการเงินมาใช้
เป็นหลักประกันร่วมกับอสังหาริมทรัพย์ในมูลค่าที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ หรือในกรณีท่ผ
ี ู้ลงทุนถือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์เป็นจํานวนมาก ผู้ลงทุนก็จะสามารถสร้าง
สภาพคล่องจากอสังหาริมทรัพย์ท่ถ
ี ือครองอยู่ เพื่ อนําสภาพ
คล่องที่ได้ไปใช้ในโอกาสลงทุนอื่นๆ ตามความต้องการของ
ผู้ลงทุน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ PPF เหมาะสําหรับ
กลุ่มลูกค้าที่
ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในระยะยาว
ต้องการเพิ่ มสภาพคล่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่
ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่ มเติมจาก
่ อ
อสังหาริมทรัพย์เดิมทีม
ี ยู่

INVESTMENT OPTION

1

2

สําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อ

สําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่ มสภาพ

อสังหาริมทรัพย์ เพี ยงนําทรัพย์สิน

คล่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ท่ม
ี ีอยู่สามารถ

ทางการเงินที่มีมาจํานํากับธนาคาร และ

ขอสินเชื่อจากธนาคารโดยการนําทรัพย์

นําอสังหาริมทรัพย์ท่ต
ี ้องการซื้อนั้นมา

่ ม
สินทางการเงินทีม
ี าจํานํา หรือจดทะเบียน

จํานองกับธนาคารหลังจากการซื้อเสร็จ

หลักประกันทางธุรกิจให้กับธนาคารเพื่ อ

สิ้น ก็สามารถได้รับเงินกู้เพื่ อไปซื้อที่ดิน

เป็นหลักประกันเสริมนอกเหนือจากการ

ที่ต้องการได้

จํานองอสังหาริมทรัพย์ท่ม
ี ีอยู่ได้

รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

หลักประกัน

วงเงินสินเชื่อ

ระยะเวลา
ผ่อนชําระ

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

• เพื่ อใช้จ่ายตามความต้องการ

• เพื่ อลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน
ผ่าน บล. เกียรตินาคินภัทร
• เพื่อใช้จา่ ยตามความต้องการ

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

่ ินเปล่า หรือที่ดินพร้อม
• ทีด
สิ่งปลูกสร้างทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเอง หรือบุคคลอื่น
• หุ้น SET 100, Selected REITs /
Property & Infrastructure Fund,
กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร, เงินสด,
หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารทาง
การเงินต่างประเทศ (GIS)(1)

่ ินเปล่า หรือที่ดินพร้อม
• ทีด
สิ่งปลูกสร้างทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเอง หรือบุคคลอื่น
• หุ้น SET 100, Selected REITs /
Property & Infrastructure Fund,
กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร, เงินสด,
หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารทาง
การเงินต่างประเทศ (GIS)(1)

สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อราย
ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อต่อสัญญา
ต้องไม่เกินราคาซื้อขายจริงของ
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่

• เพื่ อซื้อที่ดินเปล่า
• เพื่ อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อราย
ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อต่อสัญญา
ต้องไม่เกินราคาประเมินของ
ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างที่นํามาเป็นหลักประกัน

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

หมายเหตุ
(1) ตามประเภทที่ธนาคารกําหนด โดยมี บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นตัวแทนซื้อขายการลงทุน และ/หรือ เป็นผู้บริหารจัดการภายใต้บริการกลยุทธ์การลงทุน

DETAIL OF PRODUCT
คุณสมบัติทั่วไปของผู้กู้

การเบิกใช้สินเชื่อ

• เป็นกลุ่มลูกค้า High Net Worth ประเภทบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล
• สัญชาติไทย
• ไม่เคยมีประวัตล
ิ ม
้ ละลาย ไม่เคยมีประวัตท
ิ ไ่ี ปในทางฉ้อโกง
ปัจจุบันผู้กู้ไม่มีสถานะผิดนัดชําระหนี้กับธนาคาร
หรือเจ้าหนี้รายอื่น

• ผู้กู้จะสามารถเบิกใช้สินเชื่อได้ ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ก่อนการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ให้สินเชื่อ และได้มีการนําหลักประกันมาวางเป็นหลักประกัน
ไว้กับธนาคารตามเกณฑ์ท่ก
ี ําหนดแล้ว
• ต้องมีสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักประกันไม่ต่าํ กว่า 30%
ของจํานวนเงินกู้
• สามารถทําการเบิกใช้ได้ 3 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน
(Loan-to-Value)
ทรัพย์สินทางการเงิน

• สัดส่วน LTV% ของหลักประกันแต่ละประเภทใช้เป็นแนวทาง
และเกณฑ์การคํานวนที่ธนาคารกําหนด

ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

• ที่ดินเปล่า LTV ไม่เกิน 70%
• ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านหรืออาคารพาณิชย์ LTV
ไม่เกิน 50%
• ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เช่น อพาร์ตเมนต์, โรงแรม
หรือห้องชุด LTV ไม่เกิน 40%

การชําระคืนสินเชื่อ

้ เป็นงวด หรือ
• ชําระคืนเงินต้น และดอกเบีย
• ชําระคืนดอกเบี้ยในวันชําระดอกเบี้ยของทุกเดือน และชําระคืนเงิน
ต้นในวันครบกําหนด

ค่าใช้จ่าย

• ค่าธรรมเนียมการประเมินหลักประกัน
• ภาษีอากรแสตมป์
• ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อสูงสุด 2% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ
• ค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด 1% ของจํานวนเงินที่
ชําระคืนก่อน 3 ปี (หากชําระคืนหลัง 3 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมนี้)
• ค่าประกันภัย (ถ้ามี)

อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
Loan-to-Value Concept ของรูปแบบที่ 1 และ 2

Loan

Real Estate
Assume Appraised value is 70%
Purchase Price

Assign 50% LTV

Grant Loan at 70% of Minimum
of Purchase Price and Appraised
Value (LTV)

100
50

100
70

RE
Purchase
Price

Financial Collateral

100
50

50

50

RE
Lending Value
Appraised (From RE)
Price

Exposure
(Total Loan)

Lending Value
(From Stock)
After Haircut

Stock
(Market Price)

อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
Loan-to-Value Concept ของรูปแบบที่ 3

Loan

Real Estate
Grant Loan at LTV 70% of
Appraised Value

100

RE Appraised
Value

Financial Collateral

70
21

35

70

70
Lending Value
(From RE)

Collateral Required
(Total Loan)

Lending Value
(From Stock
After Haircut)

Stock
(Market Price)

Maximum loan amount is capped at RE appraised value

สนใจข้อมูลเพิ่ มเติม กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน
“สินเชื่อ PPF เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ลูกค้าควรศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ การดํารงมูลค่าหลักประกัน
และการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการเปิดใช้บริการสินเชื่อ”

