สินเชื่อเชาซื้อรถยนต : สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงคจะซื้อรถ แตไมตองการชำระคารถทั้งหมดเปนเงินสดในคราวเดียวโดยผูเชาซื้อจะผอนชำระเงินคาเชาซื้อ
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกลาวใหผูเชาซื้อเมื่อชำระเงินคางวดครบตามที่กำหนดไวในสัญญา
ธนาคารใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถ : รถยนตสวนบุคคล/รถยนตสาธารณะทั้งรถยนตใหมและรถยนตใชแลว รวมถึงรถจักรยานยนตใหม และรถบรรทุกใหม
วงเงินกูยืม

สูงสุด 100 ลานบาท
และอัตราสวนวงเงินกูยืมสูงสุด
รอยละ 110 ของราคาซื้อขาย/
ราคาประเมินรถ

ระยะเวลากูยืมสูงสุด

ประเภทสัญญา

รถยนต
: 84 งวด
รถจักรยานยนต : 60 งวด
รถบรรทุก
: 72 งวด

คางวด

คางวด

คางวดผอนจนครบ
งวดสุดทาย
ครบปสุดทาย
• คาภาษีรถยนต
• คาเบี้ยประกันภัยรถยนต/พรบ.
• คาโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์
• คาใชจายคางจายอื่นๆ

ครบปที่ 1
• คาภาษีรถยนต
• คาเบี้ย พ.ร.บ.
• คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อรถ
อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อที่เรียกเก็บรอยละตอป
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(Flat Rate)
(Effective Rate)

รถยนตใหม

2.65%-8.00%

4.77%-15.81%

3.75%-12.00%

7.00%-27.69%

รถจักรยานยนต
รถบรรทุก/รถที่มี
ใบอนุญาต
ประกอบการขนสง

4.50%-4.75%

8.10%-8.55%

4.10%-8.75%

7.38%-17.29%

คำนวณตามระบบบัญชีแบบลดตนลดดอก คือ ดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคงเหลือ
ทำใหคางวดชวงแรกมีดอกเบี้ยคอนขางมาก จึงเหลือหักชำระเงินตนไดนอย

งวดแรก
ชำระปกติ

คางวด

งวด 2
ไมมาชำระ

คางวด = ยอดขอสินเชื่อเชาซื้อ + ดอกเบี้ยเชาซื้อที่ตองชำระทั้งหมด

เบี้ยปรับ

งวด 3

อัตราเบี้ยปรับชำระลาชา = อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง(EIR)+3 ไมเกิน 15
= 5.64 +3 = 8.64 (ไมเกินรอยละ 15)
เบี้ยปรับ = คางวด x (วันที่คาง/365) x อัตราเบี้ยปรับ
= 11,500 x (30/365) x 8.64% = 81.67 บาท

จะถูกคิดเบี้ยปรับจากจำนวนเงินคางวดที่ผิดนัดชำระแตละงวดจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น ในอัตราดังนี้
• สินเชื่อเชาซื้อ (ภายใตความคุมครองของสคบ พ.ศ.2561 - 1ก.ค.61เปนตนไป) : EIR* + รอยละ 3 ตอป ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ตอป
• สินเชื่อเชาซื้อเชิงพาณิชย : MRR**(KTB) + รอยละ 10 ตอป
MRR**(KTB) คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกคาชั้นดีรายยอย เปลี่ยนแปลงตามของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ประกาศกำหนด / EIR* คือ อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงคำนวณรายสัญญา
หากผิดนัดชำระคางวดติดตอกัน 3 งวด จะถูกคิดเบี้ยปรับชำระลาชาและอาจมีคาใชจายในการติดตามทวงถามและอาจถูกยึดรถ
เพื่อประโยชนสูงสุดกับทาน ควรผอนชำระคางวดใหตรงวันที่กำหนด

ดอกเบี้ยที่ตองชำระทั้งหมด
= วงเงินกูยืม x อัตราดอกเบี้ยเงินตนคงที่
(Flat Rate) x จำนวนป
ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate เฉลี่ยตองวด

ประกันภัย
1. ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เงินตน
ดอกเบี้ย
คางวด

อัตราดอกเบี้ยขางตนไมรวมรายการสงเสริมการขาย

หลักการผอนชำระ

ตัวอยาง ลูกคาตองการซื้อรถยนตเพื่อใชการสวนตัว 800,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เงินดาวน 200,000 บาท ยอดขอสินเชื่อเชาซื้อ 600,000 บาท (เงินตนที่ตองผอน) ผอน 60 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3 ตอป คำนวณเปนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงรอยละ 5.64 ตอป มีการผิดนัดชำระในงวดที่ 2

หากผิดนัดชำระคางวด

การคำนวณดอกเบี้ยที่ตองชำระทั้งหมด

รถยนตใชแลว

ตองทำตามกฎหมาย

เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูขับขี่/ผูโดยสารที่อยูในหรือนอกรถที่ประสบภัยจากรถ

ตองทำตามขอกำหนดของสัญญาเชาซื้อ
เพื่อคุมครองความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก/คาเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยคารักษาพยาบาลของผูขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับรถและผูโดยสารในรถ
• ประโยชนของการทำประกันภัย : ใหความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้นจาก อุบัติเหตุ รถหาย และอื่นๆที่กำหนดไวในกรมธรรม
• ทุนประกันและระยะเวลาคุมครองที่ตองทำ : ทุนประกันไมนอยกวา 80% จากราคาประเมินรถยนต ระยะเวลาตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ ถาทำทุนประกันต่ำกวามูลคารถจะไดรับสินไหมตามสัดสวนความ
เสียหายจริงเทียบกับทุนประกันภัย
• ลูกคามีสิทธิ์เลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่นาเชื่อถือรายอื่นนอกเหนือจากที่ธนาคารเสนอไดโดยตองระบุชื่อธนาคารเปนผูรับผลประโยชนตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ

2. ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ (สำหรับรถใหมกำหนดใหทำประกันชั้น 1 ในปแรก)
ดอกเบี้ยแบบ Effective Rate “ลดตนลดดอก”
เงินตน
ดอกเบี้ย
คางวด

หลักการผอนชำระแบบ Step Payment

คือการผอนชำระที่คางวดในแตละงวดแตกตางกันตามสัดสวนการชำระเงินที่ธนาคารตั้งไว
เชน การผอนชำระคางวดแบบ Step Balloon ที่ผอนชำระคางวดงวดสุดทาย รวมกับ
เงินกอนสวนที่เหลือตามกำหนด

การปดบัญชีกอนกำหนด

ตามประกาศธนาคารหรือแคมเปญพิเศษตามชวงเวลา
โดยขึ้นอยูกับระยะเวลาผอนชำระเงินดาวน ปรถ
คำนวณแบบดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ตองผอนชำระ
(Flat rate) โดยการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก
ใชเพื่อการคิดสวนลดดอกเบี้ยกรณีปดบัญชีกอนกำหนด

จำนวนงวด
= (600,000 + (600,000 x 3% x 5))/60 = 11,500 บาทตอเดือน

สามารถตรวจสอบคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆไดที่ http://www.kiatnakin.co.th/rate.php

ประเภทรถ

อัตราดอกเบี้ย และการคำนวณ

ผอนชำระเปนรายเดือนแบบคางวด
เทากันทุกเดือน หรือ Step หรือ
Balloon ซึ่งจะระบุคางวดแตละงวดไวในสัญญา

ตัวอยางและสูตรการคำนวณคางวดและเบี้ยปรับชำระลาชา

คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นนอกจากคางวด

เริ่มสัญญา
• คาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
• คาตรวจสภาพรถ (รถเกา)
• คาอากรซื้อขายรถ (รถเกา)
• คาเบี้ยประกันภัยคุมครองวงเงินสินเชื่อ
• คาเบี้ยประกันภัยรถยนต/พรบ.

ประเภทของการผอนชำระ

สัญญาเชาซื้อ – สำหรับบุคลลธรรมดาที่เชาซื้อรถเพื่อการสวนตัว
สัญญาเชาซื้อเชิงพาณิชย – สำหรับบุคคลธรรมดาที่เชาซื้อรถเพื่อใช
ในการขนสง การคา หรือธุรกิจของตนเอง และ สำหรับนิติบุคคลที่
เชาซื้อรถเพื่อการใชงานทุกประเภท

ควรทำเพื่อประโยชนเวลาเกิดความสูญเสีย (ไมบังคับ)
ประกันชีวิตเพื่อคุมครองวงเงินสินเชื่อรถยนตหากผูกูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ บริษัทประกันภัยจะเปนผูรับผิดชอบชำระหนี้ตามวงเงินประกัน แทนผูกูตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม

3. ประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อ
สวนลดดอกเบี้ยคิดจากสวนนี้

จะไดรับ สวนลด 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกำหนดชำระคำนวณตามระบบบัญชีแบบลดตนลดดอก
ภาระหนี้ที่ลูกคาจะตองชำระในกรณีปดบัญชี = ยอดหนี้เงินตนคงเหลือ + ดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
หักสวนลด 50% + ภาษีมูลคาเพิ่ม + คาใชจายอื่นๆ (ถามี)

การขอขยายระยะเวลาการเชาซื้อ สามารถทำได2 วิธีดังนี้
1. กระบวนการปรับโครงสรางหนี้
2. CQC Top Up โดยผูที่เขารวมโครงการนี้จะตองผานเงื่อนไขดังนี้
สำหรับผูเชาซื้อตองทำสัญญาเชาซื้อแบบ Step Balloon เงินกอนงวดสุดทายเทานั้น ผูเชาซื้อตองมีประวัติการผอนชำระตรงตามเวลา จนเหลือคาเชาซื้อ
สองงวดสุดทายจึงจะสามารถยื่นความประสงคได การขยายระยะเวลาเชาซื้อจะตองขยายไปไมนอยกวา 12 เดือน และระยะเวลาที่ไดขยายออกไปเมื่อรวมกับ
ระยะเวลาในสัญญาเชาซื้อเดิมตองไมเกิน 84 งวด (เชน เดิมทำสัญญาเชาซื้อ 48 งวดสามารถขยายระยะเวลาไดอีก12-36งวด) อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการ
ขอขยายระยะเวลาเชาซื้อ คืออัตราดอกเบี้ยเชาซื้อรถยนตใชแลวที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ยื่นขอขยายบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 จากอัตราขางตน

คำถามเกี่ยวกับเชาซื้อรถที่ควรรู

Q1: วิธีการนำรถที่อยูระหวางการผอนชำระคางวดไปขายตอที่ถูกตอง
A1: หากยังผอนชำระคาเชาซื้อตามสัญญาไมครบ หามนำรถไปขายตอโดยไมไดรับอนุญาต
เนื่องจากกรรมสิทธิ์ยังเปนของธนาคาร (มิฉะนั้นผูเชาซื้อและผูรับซื้อจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
หากตองการขายตอ ใหติดตอมายังธนาคาร ธนาคารจะใหรายละเอียดในการปดบัญชีและขั้นตอน
ในการโอนรถไปยังผูรับซื้อ
Q2: การนำรถไปใชตางประเทศ
A2: หามนำรถไปใชตางประเทศ เวนแต
• กรณีพิเศษที่ผูเชาซื้อยื่นเปนหนังสือขอใหธนาคารอนุมัติ
• เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูเชาซื้อตองนำเอกสารไปยื่นขอที่กรมการขนสงทางบกเพื่อทำเรื่องขอนำ
รถออกไปนอกราชอาณาจักรตามรายละเอียดที่กรมการขนสงทางบกกำหนด

ขอควรทราบเกี่ยวกับสินเชื่อเชาซื้อรถ

• หากทานมีปญหาในการชำระเงินคืนคาเชาซื้อรถตามเวลาที่กำหนด
กรุณาแจงธนาคารใหทราบโดยทันทีเพื่อพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืน
• หากพบวาเงื่อนในสัญญาเชาซื้อไมเปนไปตามที่ตกลงหรือมีขอโตแยง
รายละเอียดในสัญญา กรุณาติดตอธนาคารภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับสัญญา
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสถานที่ติดตอทานควรแจงธนาคารใหทราบทันที
• หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารตรวจสอบรายละเอียดไดที่ www.kiatnakin.co.th
หรือที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร. 02-165-5555
• สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในขอตกลงและเงื่อนไขการเชาซื้อในสัญญา
เชน การสิ้นสุดลงของสัญญา (ขอ 9 (สัญญาภายใต สคบ.), ขอ 10
(สัญญาเชาซื้อเชิงพาณิชย), การปดบัญชีกอนกำหนด(ขอ 16 (สัญญาภายใต สคบ.))

