รีไฟแนนซ์ (Refinance) หมายถึง การกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
แห่งใหม่ ไปชาระเงินกูเ้ สร็ จสิ้นที่สถาบันการเงินเดิม และใช้สินทรัพย์ตวั
เดิมเป็ นหลักประกัน

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

- อัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ หม่ที่ถูกกว่า ทาให้
ชาระดอกเบี้ยได้ถูกลงกว่าเดิม
- ภาระค่าใช้จ่ายหนี้ รายเดือนลดลง
- มีเงินส่ วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่
ลดลง ทาให้มีเงินคงเหลือ
ใช้จ่ายเพื่อการอื่นๆ เพิ่มขึ้น
- อาจได้วงเงินกูม้ ากกว่ายอดหนี้เดิม

- ระยะเวลาผ่อนชาระนานขึ้น
- จ่ายค่าใช้จ่ายในการรี ไฟแนนซ์
ใหม่ และอาจเสี ย
- ค่าปรับ หากไถ่ถอนก่อน
กาหนด
- ต้องจัดเตรี ยมเอกสารในการยืน่
กูใ้ หม่

ประเด็นสำคัญ
1. ค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำปรับ กำร
ชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด
2. อัตรำดอกเบีย้ กู้แห่ งใหม่ ควรเป็ น
อัตรำดอกเบีย้ ที่ถูกลง

ข้ อควรศึกษำ
ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
นั้นกาหนด
- ธนาคารกาหนดดอกเบี้ย 3 ปี
แรก ในอัตราต่า แต่ต้ งั แต่ ปี ที่ 4
จะเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ส่ วน
ใหญ่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ประเภท MRR (อัตราลูกค้าราย
ย่อยชั้นดี) แต่ละธนาคารจะไม่
เท่ากัน (5 ธพ.ขนาดใหญ่ ธ.ออม
สิ น และ ธอส. อัตรา MRR
อยูใ่ นช่วง 7.00-7.37%)
- กรณี รีไฟแนนซ์ทุก 3 ปี ควร
ศึกษาอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย

3. อัตรำดอกเบีย้ ของจำนวนเงินกู้ส่วน
ที่เกินหนีเ้ ดิม

กรณี กเู้ งินได้มากกว่าหนี้ เดิม
(หนี้ที่จะไปชาระ) ส่ วนที่เกินหนี้
เคหะ ดอกเบี้ยอาจไม่เท่าดอกเบี้ย
เคหะ

4. ค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรรีไฟแนนซ์
(1) ค่ ำปรับ กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อน
กำหนด
(2) ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นกู้/
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรสินเชื่ อ
(3) ค่ำประเมินรำคำหลักประกัน
*(4) ค่ ำอำกรแสตมป์ ปิ ดสั ญญำกู้เงิน
(5) ค่ ำเบีย้ ประกันอัคคีภัยสิ่ งปลูก
สร้ ำงหลักประกัน
*(6) ค่ ำธรรมเนียมจดทะเบียน
จำนอง

- ประมาณ 2-3% ของยอดหนี้ /
วงเงิน
- ประมาณ 0-1% ของวงเงินกู้
ใหม่
- ประมาณ 2,000-3,700 บาท
แล้วแต่ธนาคาร หรื อ
ตามที่บริ ษทั ประเมินเรี ยกเก็บ
อาจมากกว่าจานวนที่กล่าว
ข้างต้น
- 0.05% ของวงเงินกู้
- ประมาณ 2,000 บาท ต่อบ้าน
มูลค่า 1.0 ล้านบาท
- 1% ของวงเงินจานอง

*กรณีก้ เู งินกับสหกรณ์ ฯ จะได้ รับการยกเว้ น
หมำยเหตุ : - ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาจอยูใ่ นเงื่อนไขโปรโมชัน่ ของธนาคาร
- สมำชิกที่รีไฟแนนซ์ เคหะ 1 จำกสหกรณ์ฯ ไปแล้ว
หำกจะรีไฟแนนซ์ กลับมำสหกรณ์ฯ อีก จะไม่ ได้รับสิทธิดอกเบีย้ อัตรำเดิม
(จะเป็ นอัตรำดอกเบีย้ เคหะ 2 ซึ่งสู งกว่ ำ)

เปรียบเทียบกำรจ่ ำยดอกเบีย้ เงินกู้ระหว่ ำงกู้พเิ ศษเพื่อกำรเคหะฯ ของสหกรณ์ ฯ (อัตรำ 4.95%) กับสถำบันกำรเงิน

รำยกำร

สหกรณ์

สถำบันกำรเงินอื่น

อัตรา ด/บ 1-36 งวด

4.95%

3.15%(MRR-3.60 )

ดอกเบี้ยเงินกู ้
อัตรา ด/บ งวดที่ 37 เป็ นต้นไป

310,113.59
4.95%

191,994.66

รับเงินเฉลีย่ คืน
(ประมำณ
12.15%)

ดอกเบีย้ จ่ ำย
สหกรณ์ (สุ ทธิ)

ดอกเบีย้ จ่ ำยสถำบัน
กำรเงินอื่นมำกกว่ ำ(น้ อย
กว่ำ)สหกรณ์

37,678.80

272,434.79

(80,440.13)

309,702.58

5.75%(MRR-1.0 )

ดอกเบี้ยเงินกู ้

1,198,785.37

1,362,835.53

145,652.42

1,053,132.95

รวมดอกเบีย้ จ่ ำย

1,508,898.96

1,554,830.19

183,331.22

1,325,567.74

ตลอดอำยุสัญญำกู้เงินสหกรณ์ ฯ จ่ ำยดอกเบีย้ น้ อยกว่ ำสถำบันกำรเงิน

สมมติฐาน : เงินกู้ 2,125,000 บาท กาหนดการผ่อนชาระดังนี้
1. งวดที่ 1 - 36 ผ่อนชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไม่นอ้ ยกว่างวดละ 10,400 บาท
2. งวดที่ 37 เป็ นต้นไป ผ่อนชาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไม่นอ้ ยกว่างวดละ 13,500 บาท

229,262.45

