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ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ของลูกค้าในการเบิกใช้สินเชื่อ เนื่องจากสินเชื่อ Lombard เป็นสินเชื่อ
อเนกประสงค์ ดังนั้นลูกค้าจึงมีทางเลือกในการใช้เงินได้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ

วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าสามารถเบิกใช้ได้

(Flexible term loan)
สินเชื่อแบบทวงถาม

(Fixed term loan)
สินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา

ประเภทของสินเชื่อ

ระยะเวลาของเงินสินเชื่อ

ยอดขั้นต่ำในการเบิกเงินกู้
แต่ละครั้ง

อัตราดอกเบี้ย

การชำระดอกเบี้ย

การชำระคืนเงินต้น

สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving) ประเภทไม่ผูกพัน (Uncommitted)

สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตอนสิ้นงวด

ตามความประสงค์ของลูกค้าหรือ
เมื่อธนาคารเรียกให้ชำระ

1,3,6,9 และ 12 เดือน

3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ณ วันครบกำหนดชำระ

ชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวนในวันที่ลูกค้า
รับเงินกู้ โดยหักจากเงินกู้ที่ลูกค้าได้รับ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถทราบข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ประกาศกำหนด ณ สถานที่ทำการที่ให้บริการ เว็บไซต์ของธนาคาร
หรือสามารถสอบถามได้จากที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน

เงินสด

หุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉพาะที่อยู่ในดัชนี SET100

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฯลฯ 

ทรัพย์สินทางการเงินที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน ได้แก่

ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของสินเชื่อ และกำหนดระยะเวลาของสินเชื่อได้
(เฉพาะสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา) ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้หลักเกณฑ์
ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและหลักเกณฑ์ของธนาคารในช่วงเวลานั้นๆ
ในอนาคตธนาคารมีแผนที่จะเพิ่มประเภทของทรัพย์สินทางการเงินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน อาทิเช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นกู้อนุพันธ์ เงินฝากที่ลูกค้าฝากไว้กับธนาคาร กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทรสามารถใช้ศักยภาพของทรัพย์สินทางการเงินที่อยู่ภายใต้การบริการของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการโอนทรัพย์สินทางการเงินมาวางเป็นหลักประกันไว้ในบัญชีหลักประกันกับ บล. เกียรตินาคิรภัทรแล้ว ลูกค้าสามารถ
ส่งใบคำขอเบิกใช้สินเชื่อผ่านทางที่ปรึกษาการลงทุนของลูกค้า โดยจำนวนเงินในใบคำขอเบิกใช้สินเชื่อ เมื่อรวมกับยอดสินเชื่อคงค้าง
(Exposure) แล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้ (Lending Value)* หรือวงเงินสินเชื่อสูงสุด (Personal Credit Limit)**
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยสามารถอ้างอิงข้อมูลการคำนวณวงเงินสินเชื่อที่สามารถเบิกได้ ตามรูปภาพที่ 1 

สามารถเลือกประเภทสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการ



เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุน
การอุปโภค หรือการใช้จ่ายอเนกประสงค์ 

ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ของลูกค้าในการเบิกใช้สินเชื่อ เนื่องจากสินเชื่อ Lombard เป็นสินเชื่อ
อเนกประสงค์ ดังนั้นลูกค้าจึงมีทางเลือกในการใช้เงินได้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ

จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าเบิกได้สามารถปรับเพื่มได้ตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักประกัน
แต่จะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อสูงสุด (Personal Credit Limit) ที่ธนาคารอนุมัติ

เป็นการใช้ศักยภาพจากทรัพย์สินที่ถือครอง โดยไม่สูญเสียผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
เพราะไม่ต้องขายทรัพย์สินทางการเงินที่มีอยู่เดิม  นอกจากนี้ลูกค้าของสินเชื่อ Lombard
ยังสามารถซื้อหรือขายหลักประกันภายในบัญชี Lombard ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้า
เป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ท่ีมีการถือครองสินทรัพย์แบบกระจุกตัว
ในหุ้นของบริษัทตนเอง โดยลูกค้าสามารถนำสินเชื่อ Lombard ไปใช้ในการจัดสรรเงินลงทุน
ให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสม

Lombard
Loan

สินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์ เพื่อเสริมสภาพคล่อง
และสร้างโอกาสในการบริหารเงินลงทุนของท่าน

สินเช่ือ Lombard เป็นสินเช่ือหมุนเวียน แบบอเนกประสงค์ (Multi-Purpose Loan)
ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เสนอให้แก่กลุ่มลูกค้า
Wealth Management ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิรภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.  ”)
เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยใช้ทรัพย์สินทางการเงินของลูกค้าเป็นหลักประกัน
ผ่านกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีอัตราดอกเบ้ียต่ำ
ทำให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้สินเชื่อ Lombard
ยังสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย

บริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสินเชื่อ Lombard
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**วงเงินสินเชื่อสูงสุด (Personal Credit Limit)

จะพิจารณาจากประวัติทางการเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ
โดยวงเงินสินเชื่อสูงสุดจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
โดยธนาคารจะมีการทบทวนวงเงินสินเชื่อสูงสุดทุกปี
หรือตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์
ของธนาคาร

จะพิจารณาจากมูลค่าหลักประกัน (Collateral Value)
และอัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ซึ่งขึ้น
อยู่กับชนิด มูลค่า สภาพคล่องและความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่นำมา
เป็นหลักประกัน โดยจะมีการประเมินมูลค่าหลักประกันทุกวันทำการ
(Mark to market) ในขณะที่อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกันจะมีการพิจารณาทุกเดือน หรือเมื่อสภาพตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง

*จำนวนเงินสุงสุดที่สามารถเบิกได้ (Lending Value)

วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติเท่ากับ 120 ล้านบาท

ลูกค้าจำนำหลักทรัพย์เข้าบัญชีหลักประกัน
มูลค่า 100 ล้านบาท

มูลค่าหลักประกันในวันถัดมาเพิ่มเป็น 230 ล้านบาทจาก
1) เงินสินเชื่อ 40 ล้านบาทที่เบิกไปลงทุนในวันที่ 2 และ
2) การเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์อีก 40 ล้านบาท

จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เป็น
230*60% = 138 ล้านบาท

ลูกค้าสามารถเบิกเงินสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น
120-90 = 30 ล้านบาท

จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เท่ากับ
120 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อสูงสุดน้อยกว่า
จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้)

มูลค่าหลักประกันในวันถัดมาเพิ่มเป็น 150 ล้านบาท
(จากเงินสินเชื่อ 50 ล้านบาทที่เบิกไปลงทุนในวันที่ 1)

จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เป็น
150*60% = 90 ล้านบาท

ลูกค้าเบิกเงินสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอีก 90-50 = 40 ล้านบาท
เพื่อนำไปลงทุน

18

ดังนั้นจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เป็น
100*60% = 60 ล้านบาท

อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
(LTV) = 60%

ลูกค้าเบิกใช้เงินสินเชื่อไป 50 ล้านบาทเพื่อนำไปลงทุน



มูลค่าหลักประกันในบัญชีหลักประกันอาจด้อยค่าลง เน่ืองจากปัจจัยด้านความ
ผันผวนของตลาดโดยรวม หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อหลักประกันบางตัวอย่าง
มีนัยสำคัญ เช่น กรณีท่ีมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงอัตราส่วนของเงินให้สินเช่ือ
ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) เป็นต้น มูลค่าหลักประกันที่ลดลงจะส่งผลต่อ
การประเมินมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินสูงสุด
ท่ีสามารถเบิกได้ (Lending Value) มีการเปล่ียนแปลงไป ในกรณีท่ีจำนวนเงิน
สูงสุดที่สามารถเบิกได้ (Lending Value) ลดลงต่ำกว่ายอดสินเชื่อคงค้าง
(Exposure)  ลูกค้าจะต้องดำเนินการวางหลักประกันเพ่ิม หรือ ชำระคืนเงินกู้
บางส่วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อดำรงมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของธนาคาร

ธนาคารอาจบังคับหลักประกันเพ่ือชำระหน้ี หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ลูกค้า ในกรณีท่ีลูกค้าไม่วางหลักประกันเพ่ิมหรือชำระคืนเงินกู้บางส่วนภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้เพ่ือให้การดำรงมูลค่าหลักประกันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ธนาคารกำหนด หรือในกรณีท่ีลูกค้าไม่ชำระดอกเบ้ียหรือชำระคืนเงินต้นตาม
กำหนดระยะเวลา

หากลูกค้านำเงินสินเช่ือ Lombard ท่ีเบิกไปลงทุน ลูกค้าอาจประสบผลขาดทุน
ในอัตราท่ีมากข้ึน ในกรณีท่ีมูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีลูกค้านำเงินไปลงทุนลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ีใช้ทุนของตนเองท้ังหมดในการลงทุน เน่ืองจากลูกค้า
มีต้นทุนในการกู้ยืมสินเช่ือ

ตัวอย่างวิธีการคำนวณจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้
รูปภาพที่ 2

หลักทรัพย์ที่นำมา
เป็นหลักประกัน

ประเภทของ
หลักประกัน

มูลค่าหลักประกัน
ณ สิ้นวัน (บาท)

อัตราส่วนของเงิน
ให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน 

จำนวนเงินสูงสุด
ที่สามารถเบิกได้
(บาท)

เงินสด เงินสด 500,000 95% 475,000

หุ้น ABC หุ้นใน SET 100 500,000 60% 300,000

รวม 1,000,000 775,000

หมายเหตุ: ข้อมูลหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน ประเภทของหลักประกัน และอัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ที่ปรากฎในตารางด้านบน
เป็นข้อมูลสมมติเพื่อใช้ในการอธิบายเพื่อความเข้าใจเท่านั้น

สินเชื่อ Lombard มีความเสี่ยง ลูกค้าควรศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
การดำรงมูลค่าหลักประกัน และการชำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย รวมถึงรายละเอียด
และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการเปิดใช้บริการสินเชื่อ

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าธนาคาร
จะมีประกาศเปล่ียนแปลง

ท่านที่สนใจเปิดบัญชีสินเชื่อ Lombard
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

สามารถติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน

หรือติดต่อฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

โทร 02 305 9449

เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) เท่านั้นมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวน
หรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแต่อย่างใด
ธนาคารได้ใช้ความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลในเอกสารนี้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามธนาคาร
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้

ความเสี่ยง การเปิดบัญชีสินเชื่อ Lombard


