ประเภทของการผ่อนชาระ

วงเงินกูย้ ืม และอัตราส่วนวงเงินเช่าซือ้ ระยะเวลาการผ่อนชาระสูงสุด
 สูงสุดต่อหลักประกัน ร้อยละ 100

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท

Sales Sheet – สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์
เอกสำรประกอบกำรขำยสำหรับบุคคลธรรมดำ

 รถใช้แล้ว

72 งวด
 รถใหม่ 84 งวด

 ผ่อนชาระทุกเดือนตามเงื่อนไขที่

ตกลงและระบุไว้ในสัญญา

กำรคำนวณอัตรำดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

สินเชื่อเช่ำซือ้ รถยนต์คืออะไร

วิธีผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

คือ สินเชื่อสาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลที่มีความประสงค์จะซือ้
รถ แต่ไม่ตอ้ งการชาระค่าซือ้ รถทัง้ หมดเป็ นเงินสดในคราวเดียว ผูเ้ ช่าซือ้
จะผ่อนชาระเงินค่าเช่าซือ้ คิดอัตราดอกเบีย้ แบบคงที่ (Flat Rate) ชาระ
ค่างวดเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญา โดยผูเ้ ช่าซือ้ จะได้รบั การโอนกรรมสิทธิ์
ในรถดังกล่าวเมื่อได้ชาระเงินค่างวดครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา

• ดอกเบีย้ คิดจากเงินต้นคงเหลือในทุกขณะ
• การชาระค่างวดในช่วงต้นๆจะชาระในส่วนของดอกเบีย้ มากกว่าเงินต้น
• ดอกเบีย้ ในงวดถัดมาจะลดลงเรือ่ ย ๆ แปรผันตามเงินต้นที่ลดลง

ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำยนอกจำกชำระค่ำงวดตำมสัญญำ

เงินต้นคงเหลือ

ครบปี ที่ 1 ถึง ครบปี สดุ ท้าย

เริ่มสัญญา

ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย

ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์*

ค่าภาษี
รถยนต์
ประจาปี

ค่าภาษี
รถยนต์

ค่าเบีย้
พ.ร.บ.
ประจาปี

ค่าโอน
ทะเบียน
กรรมสิทธิ์

ค่าเบีย้
ประกันภัย
ประจาปี

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายอื่นๆ

ค่ามัดจาป้ายแดง (รถใหม่)*
ค่าตรวจสภาพรถ (รถเก่า)*
ค่าอากรซือ้ ขายรถ (รถเก่า)*

ค่าเบีย้ ประกันภัย/พรบ.*
*เป็ นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ตวั แทนจาหน่ายรถ

สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ได้ที่

http://www.icbcthaileasing.com/rate.php

ข้อควรทรำบเกี่ยวกับสินเชื่อเช่ำซือ้ รถ
• เพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้า กรุณาผ่อนชาระค่างวดให้ตรงกับวันทีก่ าหนด
หากผิดนัดจะมีคา่ เบีย้ ปรับ
• การผิดนัดชาระค่างวด 3 งวดติดต่อกัน จะถูกบอกเลิกสัญญา
• ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่าซือ้ ได้จากสัญญา
เช่าซือ้

ค่างวด

อัตราดอกเบีย้ และการคานวณ
 ตามประกาศบริษัท คานวณแบบ รายงวดคิดอัตรา

ดอกเบีย้ แบบคงที่ (Flat Rate) โดยการผ่อนชาระ คิดแบบ
ลดต้นลดดอก (Effective Rate)

หำกผิดนัดชำระค่ำงวดจะถูกคิดเบีย้ ปรับสูงสุด ดังนี้

1.กรณีลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดาที่เช่าซือ้ รถยนต์เพื่อใช้ในการส่วนตัว จะถูกคิด
เบีย้ ปรับสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง (Effective Interest Rate) ตาม
อัตราที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี (แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี )
ของจานวนเงินค่างวดที่ผิดนัดชาระแต่ละงวดจนถึงวันที่ชาระเสร็จสิน้
2.กรณีลูกค้าเป็ นนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดาที่เช่ าซือ้ รถยนต์เพื่ อ ใช้ใ นการ
พาณิ ช ย์จ ะถูก คิ ด เบี ้ย ปรับ สูง สุด เท่ า กับ อัต ราดอกเบี ้ย ที่ แ ท้จ ริ ง (Effective
Interest Rate) ตามอัตราที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี ของฐานเงินต้น
ของค่างวดที่ลกู หนีค้ า้ งชาระในแต่ละงวด
3.ค่าติดตามทวงถามหนี ้ : 50 บาท/รอบการทวงถามหนี ้ กรณีคา้ งชาระ 1งวด
หรือ 100 บาท/รอบการทวงถามหนี ้ กรณีคา้ งชาระ > 1 งวด ทัง้ นี ้ กรณีลงพืน้ ที่
รวมแล้วไม่เกิน 400 บาท /รอบการทวงถามหนี ้

ส่วนลดปิ ดบัญชี สูตรกำรคำนวณ และตัวอย่ำงกำรคำนวณ
ก่อนกาหนด
ดอกเบีย้ แบบ
อัตรำดอกเบีย้ แบบคงที่ (Flat Rate)
คิดจากส่วนนี ้ ตัวอย่ำง ลูกค้า (กรณีลกู ค้าเป็ นบุคคลธรรมดาที่เช่าซือ้ รถยนต์เพื่อใช้ในการส่วนตัว)
ดอกเบีย้ ที่ตอ้ งจ่ายทัง้ หมด
ลดต้นลดดอก”
ต้องการซือ้ รถยนต์ 600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสิ นเชื่ อเช่ าซือ้
480,000 บาท (เงินต้นที่ตอ้ งผ่ อน) อัตราดอกเบีย้ (Flat Rate) 3% ต่อปี ผ่ อน 60
กำรคำนวณอัตรำดอกเบีย้ แบบคงที่ (Flat Rate)
เดือน/งวด (5 ปี ) อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงต่อปี (Effective
ดอกเบีย้ แบบคงที่ = ยอดขอสินเชื่อ X อัตราร้อยละดอกเบีย้ แบบคงที่ X จานวนปี Interest Rate) +3% ต่อปี สมมติ Effective Interest Rate ของสัญญานี ้ = 6%
ของระยะเวลาการผ่อนชาระ
ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด = 9% ต่อปี ลูกค้าชาระปกติในงวดแรก งวดที่ 2 ไม่
วิธีกำรคำนวณจำนวนเงินผ่อนต่อเดือน
ชาระ แต่มาชาระในอีก 30 วันต่อมา

จำนวนผ่อน/เดือน = ยอดขอสินเชื่อเช่ำซือ้ +ดอกเบีย้ ทีต่ ้องชำระทัง้ หมด
จำนวนงวด

กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด
ผูเ้ ช่าซือ้ จะได้รบั ส่วนลดในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 50% ของดอกเบีย้ เช่าซือ้ ที่ยงั
ไม่ถงึ กาหนดชาระ โดยคานวณแบบลดต้นลดดอก
 ในกรณีทท
ี่ ำ่ นเปลี่ยนแปลงทีอ่ ยู่

หรือช่องทำงในกำรติดต่อ
โปรดแจ้งให้บริษัททรำบ โทร. 02-626-8100, 02-876-7200
 ต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำบริกำร
โทร. 02-626-8100, 02-876-7200
www.icbcthaileasing.com, pr@icbcthaileasing.com

ดอกเบีย้ ทีต่ ้องชำระทัง้ หมด = 480,000 X 3% X 5 ปี = 72,000 บาท
จำนวนเงินผ่อนต่อเดือน = 480,000 + 72,000 = 9,200 บาท
60 เดือน/งวด
30 วัน
30 วัน
งวดแรก
งวดสอง
งวดสาม
เบี
ย
้
ปรั
บ
ชาระปกติ
ไม่ชาระ

วิธีกำรคำนวณดอกเบีย้ ผิดนัด (บำท)
1. กรณีลกู ค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้รถยนต์ในการส่วนตัว
จานวนเงินผ่อนต่อเดือน x (จานวนวันที่คา้ ง/365) x อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด %
ดอกเบีย้ ผิดนัด = 9,200 x (30/365) x 9% = 68.05 บำท
2. กรณีลกู ค้านิตบิ คุ คลหรือบุคคลธรรมดาที่ใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
จานวนเงินต้นผ่อนต่อเดือน x (จานวนวันที่คา้ ง/365) xอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด%
ดอกเบีย้ ผิดนัด = 8,000 x (30/365) x 9% = 59.17 บำท

ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์ ???

คำถำมเกีย่ วกับกำรเช่ำซือ้ รถยนต์ทคี่ วรทรำบ

1.ประกันภัยรถยนต์
ภำคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพื่อคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผขู้ บั ขี่ และ
ผูโ้ ดยสารที่อยูใ่ นหรือนอกรถที่ประสบภัยจากรถ

เจ้าของรถต้องทาประกัน
ภัยตามกฎหมาย

2.ประกันภัยรถยนต์
ภำคสมัครใจ

เพื่อคุม้ ครอง ;• ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
• ความเสียหาย / สูญหายของตัวรถ
• อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
• ค่ารักษาพยาบาลของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ

ต้องทาเพื่อคุม้ ครอง
หลักประกันตามสัญญา
เช่าซือ้

3.ประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงินสินเชื่อ

ประกันชีวิตไม่จำเป็ นต้องทำและไม่มีผลต่อกำร
อนุมัติสินเชื่อแต่มีประโยชน์กับท่ำน

เพื่อคุม้ ครองในกรณีผเู้ ช่าซือ้ เสียชีวติ
บริษัทประกันภัยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระหนีต้ าม
วงเงินประกันหรือยอดหนีเ้ ช่าซือ้ คงเหลือ และ/หรือ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แทนผูเ้ ช่าซือ้

ควรทาเพื่อประโยชน์
เวลาเกิดความสูญเสีย
เพราะเป็ นการคุม้ ครอง
ความเสี่ยง

Q : กรณีผู้เช่ำซือ้ มำปิ ดบัญชีก่อนกำหนด ผู้เช่ำซือ้
จะได้ส่วนลดเท่ำไร และมีวธิ ีคำนวณอย่ำงไร?
A : ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค (“สคบ”) หากผูเ้ ช่าซือ้ ประสงค์จะปิ ดบัญชีก่อน
กาหนด จะได้ส่วนลดดอกเบีย้ ที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
50% หมายถึง ดอกเบีย้ ของค่างวดคงเหลือที่ผเู้ ช่าซือ้
จะได้ลด 50%
ภำระหนีท้ ผี่ ู้เช่ำซือ้ จะต้องชำระในกรณีปิดบัญชี
= ยอดหนีเ้ งินต้นคงเหลือ + ดอกเบีย้ ที่ยงั ไม่ถงึ
กาหนดชาระที่หกั ส่วนลด 50% (คานวณตามระบบ
บัญชีแบบลดต้นลดดอก) + ภาษีมลู ค่าเพิ่ม +
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

Q : หำกผู้เช่ำซือ้ ค้ำงชำระหนีค้ ่ำเช่ำซือ้ 3 งวด
ติดต่อกัน จะต้องรับผิดอย่ำงไรบ้ำง?
A : กระบวนการก่อนการยึดรถออกขายทอดตลาด
หากผูเ้ ช่าซือ้ ค้างชาระหนีต้ ดิ ต่อกัน 3 งวด และ
บริษัทมีหนังสือบอกกล่าวให้ผเู้ ช่าซือ้ ชาระเงินค้าง
ชาระภายใน 30 วัน และผูเ้ ช่าซือ้ ไม่ชาระหนี ้
ดังกล่าว บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและยึดรถมา
ขายทอดตลาด
กระบวนการหลังยึดรถออกขายทอดตลาด
ภายหลังที่บริษัทยึดรถขายทอดตลาดแล้ว ผูเ้ ช่าซือ้
ยังมีภาระรับผิดชอบเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ ค่าใช้จ่าย
ในการนารถขายทอดตลาด และภาระหนีค้ งค้าง
ทัง้ หมด
2. กรณีท่ขี ายทอดตลาด รถยึดแล้วได้ราคาขายต่า
กว่าภาระหนีค้ งค้าง ผูเ้ ช่าซือ้ ยังคงต้องรับผิดชอบ
ชาระภาระหนีท้ ่เี หลือจนครบ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี ี
เงินเหลือจากการหักชาระหนีค้ งค้างทัง้ หมดแล้ว
ผูใ้ ห้เช่าซือ้ จะทาการคืนเงินให้แก่ผเู้ ช่าซือ้ ต่อไป

Q : กำรนำรถไปใช้ในต่ำงประเทศ
A : โดยทั่วไป สถาบันการเงินไม่อนุญาตให้ผเู้ ช่าซือ้ นา
รถไปใช้ในต่างประเทศ เว้นแต่กรณีพิเศษที่ผเู้ ช่าซือ้ ยื่น
Q : ผู้เช่ำซือ้ ต้องทำประกันภัย ด้วย
Q : ประโยชน์ของกำรทำประกันภัยคืออะไร?
ขอเป็ นหนังสือต่อทางบริษัท และเมื่อได้รบั การอนุมัติ
ทุนประกัน และระยะเวลำคุ้มครอง
A : ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึน้ อัน
จากบริษัทแล้ว ให้ผเู้ ช่าซือ้ นาชุดเอกสารดังกล่าวไปยื่น
เท่ำไร?
เนื่องจากอุบตั เิ หตุ รถหาย ไฟไหม้ และภัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้ใน
ขอที่กรมการขนส่งทางบก เพื่ อทาเรื่องขอนารถยนต์
A : ทุนประกันภัยไม่นอ้ ยกว่ายอดเงิน
กรมธรรม์
ออกไปใช้น อกราชอาณาจั ก ร ตามรายละเอี ย ดที่
ค่าเช่าซือ้ รถทัง้ หมดตามสัญญาเช่าซือ้
กรมการขนส่งทางบกกาหนด
Q : บริษัทบังคับผู้เช่ำซือ้ ให้ทำประกันภัยกับบริษัท
หรือไม่นอ้ ยกว่า 80% ของราคารถ
ประกันภัยทีก่ ำหนดหรือไม่?
ตลอดระยะเวลาเช่าซือ้ และสาหรับรถ Q : วิธีกำรนำรถทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรผ่อนชำระค่ำงวดไปขำยต่อบุคคลที่ 3
A : ผูเ้ ช่าซือ้ มีสิทธิเลือกที่จะทาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
ใหม่ให้ทาประกันภัยชัน้ 1 ตลอดอายุ A : สัญญาเช่าซือ้ รถยนต์ คือการผ่อนชาระค่าเช่าซือ้ รถยนต์ เมื่อผ่อนชาระค่างวดครบแล้ว กรรมสิทธิ์ในตัว
รายอื่น ๆ ได้ โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์ให้บริษัทเป็ น
สัญญา เช่น สัญญาเช่าซือ้ กาหนด 5 รถจะโอนเป็ นของผูเ้ ช่าซือ้ ทันที แต่หากยังผ่อนไม่ครบ กรรมสิทธิ์ดงั กล่าวยังเป็ นชื่อของบริษัท ดังนัน้ หากผู้
ผูร้ บั ผลประโยชน์ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าซือ้ และต้องนาส่ง
เช่าซือ้ นารถไปขายต่อโดยไม่ได้รบั อนุญาต ทัง้ ผูเ้ ช่าซือ้ และผูร้ บั ซือ้ จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย วิธีท่ถี กู ต้อง
ปี ก็ตอ้ งทาประกันภัย 5 ปี เช่นกัน
กรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับเงินกู้ และส่งกรมธรรม์ปีตอ่ อายุให้กบั
คือ ให้ผเู้ ช่าซือ้ ติดต่อมายังบริษัท ทางบริษัทจะให้รายละเอียดในการปิ ดบัญชีและขัน้ ตอนในการโอนรถไปยัง
บริษัท จนกว่าจะมีการชาระหนีเ้ สร็จสิน้
ผูร้ บั ซือ้ ซึง่ เป็ นบุคคลที่ 3 โดยเงินที่ได้จากการขายรถ เมื่อหักภาระหนีค้ รบถ้วนตามสัญญาแล้ว เงินส่วนที่
เหลือจึงจะเป็ นของผูเ้ ช่าซือ้
*เอกสารฉบับนีใ้ ช้ประกอบการขายตัง้ แต่วนั ที่ 12 กันยายน 2564 เป็ นต้นไป*
ลงชื่อ ..................................................................... พนักงานผูน้ าเสนอสินเชื่อ

ลงชื่อ .................................................................. ลูกค้าผูข้ อสินเชื่อ

