ประเภทของการผ่อนชําระ

อัตราดอกเบีย และการคํานวณ

 ผ่อนชําระทุกเดือนตามเงือนไขที

 อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศบริษัท
 การคํานวณแบบรายงวด คิดแบบอัตราดอกเบียเงินต้น

วงเงินกูย้ ืม และอัตราส่วนวงเงินเช่าซือ ระยะเวลาการผ่อนชําระสูงสุด
 สูงสุดต่อหลักประกัน ร้อยละ 100

ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของบริษัท

Sales Sheet – สินเชือเช่าซือรถยนต์
สินเชือเช่าซือรถยนต์คืออะไร

คือ สินเชื อสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทีมีความประสงค์จะซือ
รถ แต่ไม่ตอ้ งการชําระค่าซือรถทังหมดเป็ นเงินสดในคราวเดียว ผูเ้ ช่าซือ
จะผ่อนชําระเงินค่าเช่าซือ คิดอัตราดอกเบียแบบคงที (Flat Rate) ชําระ
ค่างวดเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญา โดยผูเ้ ช่าซือจะได้รบั การโอนกรรมสิทธิ
ในรถดังกล่าวเมือได้ชาํ ระเงินค่างวดครบตามทีกําหนดไว้ในสัญญา

ค่าใช้จ่ายทีต้องจ่ายนอกจากชําระค่างวดตามสัญญา
ครบปี ที 1 ถึง ครบปี สดุ ท้าย
ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย
ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ*
ค่ามัดจําป้ายแดง (รถใหม่)*
ค่าตรวจสภาพรถ (รถเก่า)*
ค่าอากรซือขายรถ (รถเก่า)*
ค่าเบียประกันภัย/พรบ.*

ค่าภาษี
รถยนต์
ประจําปี

ค่าภาษี
รถยนต์

ค่าเบีย
พ.ร.บ.
ประจําปี

ค่าโอน
ทะเบียน
กรรมสิทธิ

ค่าเบีย
ประกันภัย
ประจําปี

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายอืนๆ

*เป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้ตวั แทนจําหน่ายรถ

สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ได้ที

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

ข้อควรทราบเกียวกับสินเชือเช่าซือรถ

72 งวด
 รถใหม่ 84 งวด

ตกลงและระบุไว้ในสัญญา

การคํานวณอัตราดอกเบียแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

เอกสารประกอบการขายสําหรับบุคคลธรรมดา

เริมสัญญา

 รถใช้แล้ว

• เพือประโยชน์สงู สุดของลูกค้า กรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงกับวันทีกําหนด
หากผิดนัดจะมีคา่ เบียปรับ
• การผิดนัดชําระค่างวด 3 งวดติดต่อกัน จะถูกบอกเลิกสัญญา
• ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงือนไขการเช่าซือได้จากสัญญา
เช่าซือ

วิธีผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

คงที (Flat Rate)

 การคํานวณตามระบบบัญชี คิดแบบลดต้นลดดอก

(Effective Rate)

หากผิดนัดชําระค่างวดจะถูกคิดเบียปรับสูงสุด ดังนี

1.กรณีลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดาทีเช่ าซือรถยนต์เพือใช้ในการส่วนตัว จะถูกคิด
เบียปรับสูงสุดเท่ากับอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินทีผิดนัดชําระ
• ดอกเบียคิดจากเงินต้นคงเหลือในทุกขณะ
2.กรณี ลูกค้า เป็ นนิ ติ บุค คลหรือ บุค คลธรรมดาที เช่ าซือรถยนต์เพือใช้ใ นการ
• การชําระค่างวดในช่วงต้นๆจะชําระในส่วนของดอกเบียมากกว่าเงินต้น
พาณิ ช ย์จ ะถู ก คิ ด เบี ยปรับ สูง สุ ด เท่ า กั บ อัต ราดอกเบี ยที แท้จ ริ ง (Effective
• ดอกเบียในงวดถัดมาจะลดลงเรือย ๆ แปรผันตามเงินต้นทีลดลง
Interest Rate) ตามอัตราทีระบุในสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี ของฐานเงินต้น
ค่างวด
เงินต้นคงเหลือ
ของค่างวดทีลูกหนีค้างชําระในแต่ละงวด
3.ค่าติดตามทวงถามหนี : 50 บาท/รอบการทวงถามหนี กรณีคา้ งชําระ 1งวด
ส่วนลดปิ ดบัญชี หรือ 100 บาท/รอบการทวงถามหนี กรณีคา้ งชําระ > 1 งวด ทังนี กรณีลงพืนที
ก่อนกําหนด รวมแล้วไม่เกิน 400 บาท /รอบการทวงถามหนี
ดอกเบียแบบ
คิดจากส่วนนี สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณ
ดอกเบียทีต้องจ่ายทังหมด
ลดต้นลดดอก

การคํานวณอัตราดอกเบียแบบคงที (Flat Rate)

ดอกเบียแบบคงที = ยอดขอสินเชือเช่าซือ X อัตราร้อยละดอกเบียแบบคงที X
จํานวนปี ของระยะเวลาการผ่อนชําระ
วิธีการคํานวณจํานวนเงินผ่อนต่อเดือน
จํานวนผ่อน/เดือน = ยอดขอสินเชือเช่าซือ+ดอกเบียทีต้องชําระทังหมด
จํานวนงวด

กรณีปิดบัญชีก่อนกําหนด
ชําระค่างวด

ส่วนลดดอกเบีย

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซือทีระบุไว้ใน
สัญญา

ไม่นอ้ ยกว่า 60% ของดอกเบียเช่าซือทียัง
ไม่ถึงกําหนดชําระ

ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของ
ค่างวดเช่าซือทีระบุไว้ในสัญญา

ไม่นอ้ ยกว่า 70% ของดอกเบียเช่าซือทียัง
ไม่ถึงกําหนดชําระ

เกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซือทีระบุไว้
ในสัญญา

100% ของดอกเบียเช่าซือทียังไม่ถึงกําหนด
ชําระ

 ในกรณีทีท่านเปลียนแปลงทีอยู่ หรือช่องทางในการติดต่อ โปรดแจ้งให้บริษัททราบ
โทร. 02-626-8100, 02-876-7200
 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติมหรือแนะนําบริการ
โทร. 02-626-8100, 02-876-7200 www.icbcthaileasing.com, pr@icbcthaileasing.com

อัตราดอกเบียแบบคงที (Flat Rate)

ตัวอย่าง ลูกค้า (กรณีลกู ค้าเป็ นบุคคลธรรมดาทีเช่าซือรถยนต์เพือใช้ในการส่วนตัว)
ต้องการซือรถยนต์ 600,000 บาท เงิ นดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสิ นเชื อเช่ าซื อ
480,000 บาท (เงิ นต้นที ต้องผ่ อน) อัตราดอกเบีย (Flat Rate) 3% ต่ อปี ผ่ อน 60
เดือน/งวด (5 ปี ) อัตราดอกเบียผิดนัดชําระ เท่ากับ 5% ต่อปี ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าซือ
ของสัญญานี = 9,200 บาท ต่อเดือน ลูกค้าชําระปกติในงวดแรก งวดที 2 ลูกค้าค้าง
ชําระ แต่มาชําระในอีก 30 วันต่อมา หมายความว่าลูกค้ามีการค้างชําระค่าเช่าซือ =
30 วัน
ดอกเบียทีต้องชําระทังหมด = 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
ยปรั
บ
ชําระปกติ
ไม่ชาํ ระ
วิธีการคํานวณเบียปรับ (บาท)
1. กรณีลกู ค้าบุคคลธรรมดาทีใช้รถยนต์ในการส่วนตัว
จํานวนเงินผ่อนต่อเดือน x (จํานวนวันทีค้าง/365) x เบียปรับ %
เบียปรับ= 9,200 x (30/365) x 5% = 37.80 บาท
2. กรณีลกู ค้านิตบิ คุ คลหรือบุคคลธรรมดาทีใช้รถยนต์เพือการพาณิชย์
จํานวนเงินต้นผ่อนต่อเดือน x (จํานวนวันทีค้าง/365) xเบียปรับ%
เบียปรับ = 8,000 x (30/365) x 9% = 59.17 บาท

ทําไมต้องทําประกันภัยรถยนต์ ???

คําถามเกียวกับการเช่าซือรถยนต์ทควรทราบ
ี

1.ประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพือคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผขู้ บั ขี และ
ผูโ้ ดยสารทีอยูใ่ นหรือนอกรถทีประสบภัยจากรถ

เจ้าของรถต้องทําประกัน
ภัยตามกฎหมาย

2.ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ

เพือคุม้ ครอง ;• ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
• ความเสียหาย / สูญหายของตัวรถ
• อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
• ค่ารักษาพยาบาลของผูข้ บั ขีและผูโ้ ดยสารในรถ

ต้องทําเพือคุม้ ครอง
หลักประกันตามสัญญา
เช่าซือ

3.ประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงินสินเชือ

ประกันชีวิตไม่จาํ เป็ นต้องทําและไม่มีผลต่อการ
อนุมัติสินเชือแต่มีประโยชน์กับท่าน

เพือคุม้ ครองในกรณีผเู้ ช่าซือเสียชีวติ
บริษัทประกันภัยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชําระหนีตาม
วงเงินประกันหรือยอดหนีเช่าซือคงเหลือ และ/หรือ
ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์แทนผูเ้ ช่าซือ

Q : ประโยชน์ของการทําประกันภัยคืออะไร?
A : ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สินทีเกิดขึน อัน
เนืองจากอุบตั เิ หตุ รถหาย ไฟไหม้ และภัยอืน ๆ ทีระบุไว้ใน
กรมธรรม์
Q : บริษัทบังคับผู้เช่าซือให้ทาํ ประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยทีกําหนดหรือไม่?
A : ผูเ้ ช่าซือมีสิทธิเลือกทีจะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
รายอืน ๆ ได้ โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์ให้บริษัทเป็ น
ผูร้ บั ผลประโยชน์ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าซือ และต้องนําส่ง
กรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับเงินกู้ และส่งกรมธรรม์ปีตอ่ อายุให้กบั
บริษัท จนกว่าจะมีการชําระหนีเสร็จสิน

ควรทําเพือประโยชน์
เวลาเกิดความสูญเสีย
เพราะเป็ นการคุม้ ครอง
ความเสียง

Q : กรณีผู้เช่าซือมาปิ ดบัญชีก่อนกําหนด ผู้เช่าซือ Q : หากผู้เช่าซือค้างชําระหนีค่าเช่าซือ 3 งวด
ติดต่อกัน จะต้องรับผิดอย่างไรบ้าง?
จะได้ส่วนลดเท่าไร และมีวธิ ีคาํ นวณอย่างไร?
A : ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค A : กระบวนการก่อนการยึดรถออกขายทอดตลาด
(“สคบ”) หากผูเ้ ช่าซือประสงค์จะปิ ดบัญชีก่อนกําหนด จะได้
หากผูเ้ ช่าซือค้างชําระหนีติดต่อกัน 3 งวด และ
ส่วนลดดอกเบียทียังไม่ถึงกําหนดชําระ
บริษัทมีหนังสือบอกกล่าวให้ผเู้ ช่าซือชําระเงินค้าง
ชําระค่างวด
ส่วนลดดอกเบีย
ชําระภายใน 30 วัน และผูเ้ ช่าซือไม่ชาํ ระหนี
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวด
ไม่นอ้ ยกว่า 60% ของ
ดังกล่าว บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและยึดรถมา
เช่าซือทีระบุไว้ในสัญญา
ดอกเบียเช่าซือทียังไม่ถึง
ขายทอดตลาด
กําหนดชําระ
กระบวนการหลังยึดรถออกขายทอดตลาด
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่
ไม่นอ้ ยกว่า 70% ของ
ภายหลังทีบริษัทยึดรถขายทอดตลาดแล้ว ผูเ้ ช่าซือ
เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่า
ดอกเบียเช่าซือทียังไม่ถึง
ยังมีภาระรับผิดชอบเพิมเติม ดังนี
ซือทีระบุไว้ในสัญญา
กําหนดชําระ
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ค่าใช้จ่าย
เกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวด 100% ของดอกเบียเช่าซือที
ในการนํารถขายทอดตลาด และภาระหนีคงค้าง
เช่าซือทีระบุไว้ในสัญญา
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ทังหมด
ภาระหนีทีผู้เช่าซือจะต้องชําระในกรณีปิดบัญชี = ยอดหนี
2. กรณีทีขายทอดตลาด รถยึดแล้วได้ราคาขายตํา
เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบียทียังไม่ถึง กําหนดชําระทีหักส่วนลด
กว่าภาระหนีคงค้าง ผูเ้ ช่าซือยังคงต้องรับผิดชอบ
60% 70% หรือ 100% (คํานวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลด
ชําระภาระหนีทีเหลือจนครบ เว้นแต่เป็ นกรณีทีมี
ดอก) + ภาษี มลู ค่าเพิม + ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (ถ้ามี)
เงินเหลือจากการหักชําระหนีคงค้างทังหมดแล้ว
Q : การนํารถไปใช้ในต่างประเทศ
A ไม่อนุญาตให้ผเู้ ช่าซือนํารถไปใช้ในต่างประเทศ เว้นแต่กรณี ผูใ้ ห้เช่าซือจะทําการคืนเงินให้แก่ผเู้ ช่าซือต่อไป

Q : ผู้เช่าซือต้องทําประกันภัย ด้วย
ทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครอง
เท่าไร?
A : ทุนประกันภัยไม่นอ้ ยกว่ายอดเงิน
พิเศษทีผูเ้ ช่าซือยื นขอเป็ นหนังสือต่อทางบริษัท และเมื อได้รบั
ค่าเช่าซือรถทังหมดตามสัญญาเช่าซือ การอนุมัติจากบริษัทแล้ว ให้ผูเ้ ช่าซือนําชุดเอกสารดังกล่าวไป
ยืนขอทีกรมการขนส่งทางบก เพือทําเรืองขอนํารถยนต์ออกไปใช้
หรือไม่นอ้ ยกว่า 80% ของราคารถ
ตลอดระยะเวลาเช่าซือ และสําหรับรถ นอกราชอาณาจักร ตามรายละเอี ยดที กรมการขนส่งทางบก
กําหนด
ใหม่ให้ทาํ ประกันภัยชัน 1 ตลอดอายุ
สัญญา เช่น สัญญาเช่าซือกําหนด 5 Q : วิธีการนํารถทีอยู่ระหว่างการผ่อนชําระค่างวดไปขายต่อบุคคลที 3
A : สัญญาเช่าซือรถยนต์ คือการผ่อนชําระค่าเช่าซือรถยนต์ เมือผ่อนชําระค่างวดครบแล้ว กรรมสิทธิในตัวรถจะโอน
ปี ก็ตอ้ งทําประกันภัย 5 ปี เช่นกัน

*เอกสารฉบับนีใช้ประกอบการขายตังแต่วนั ที 21 พฤศจิกายน 2565 เป็ นต้นไป*

เป็ นของผูเ้ ช่าซือทันที แต่หากยังผ่อนไม่ครบ กรรมสิทธิดังกล่าวยังเป็ นชือของบริษัท ดังนันหากผูเ้ ช่าซือนํารถไปขาย
ต่อโดยไม่ได้รบั อนุญาต ทังผูเ้ ช่าซือและผูร้ บั ซือจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย วิธีทถูี กต้องคือ ให้ผเู้ ช่าซือติดต่อมายัง
บริษัท ทางบริษัทจะให้รายละเอียดในการปิ ดบัญชีและขันตอนในการโอนรถไปยังผูร้ บั ซือซึงเป็ นบุคคลที 3 โดยเงินที
ได้จากการขายรถ เมือหักภาระหนีครบถ้วนตามสัญญาแล้ว เงินส่วนทีเหลือจึงจะเป็ นของผูเ้ ช่าซือ

ลงชือ ..................................................................... พนักงานผูน้ าํ เสนอสินเชือ

ลงชือ .................................................................. ลูกค้าผูข้ อสินเชือ

