บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบีย้ ค่ ำปรั บ ค่ ำบริกำร ค่ ำธรรมเนียมใดๆ และค่ ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ จ่ำยจริง และพอสมควรแก่ เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อเช่ ำซือ้ (รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ มือสอง)

12 กันยายน 2564
รายการ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ
รถจักรยานยนต์ (บาท)
รถยนต์ (บาท)

1 ค่าบริการทาสัญญา
2 ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน (ลูกค้ ารายใหม่)
3 ค่าธรรมเนียนประเมินหลักประกัน (กรณีลกู ค้ าเก่าปิ ดปรับจาก สัญญาเช่าซื ้อ ไป
สัญญาเช่าซื ้อ เท่านัน)
้
4 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบลูกค้ า ที่ระยะทางเกินกว่า 150 กม. จากสาขาที่ออก
ตรวจสอบ *
(เก็บเงินสดจากลูกค้ าก่อนทาสัญญาสินเชื่อ)
5 ค่าธรรมเนียมยกเว้ นประกัน (ค่าเลี่ยงประกัน)
6 ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญา (กรณีลกู ค้ าปฏิเสธใช้ วงเงินสินเชื่อ หลังจากบริ ษัทได้
อนุมตั ิวงเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว)
7 ค่าบริการโอนสิทธิ์ทะเบียน (โอนเข้ า) ไม่รวมค่าใช่จา่ ยของขนส่ง

300
100
50

1,000
1,000
1,000
สูงสุดไม่เกิน 1500

500

3,000
3,000

400

1,500

1,000
100

1,200
300

250
500
150
50

350
500
200
100

400

600

- ต่างจังหวัด
14 ค่าจัดเตรี ยมเอกสาร (งานทะเบียน กรณีจบสัญญา)
15 ค่าธรรมเนียมขอเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน / สัญญาเช่าซื ้อ
16 ค่าธรรมเนียมแจ้ งจอด
17 ค่ามัดจาเล่มทะเบียนเพื่อโอนปิ ดบัญชี
(ให้ เวลาในการมัดจาการโอนทะเบียนภายในระยะเวลา 45 วัน)

500
300
100
500
1,000

800
300
200
1,500
3,000

18 ค่าธรรมเนียนแจ้ งย้ าย

500

1,000

19 ค่าแจ้ งหยุดใช้ รถ
20 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
21 ค่าธรรมเนียมเช็ค / แคชเชียร์ เช็ค
22 ค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชีไฟแนนซ์อื่น (กรณี Re-finance)
23 ค่าบริการตัวแทนจัดหาสินเชื่อ
24 ค่าปรับกรณีผิดนัดชาระ (คิดจากวันครบกาหนดชาระถึงวันชาระจริงของจานวนเงิน
ที่ผิดนัด)

500

8 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี (โอนออก)
9 ค่าบริการต่อภาษี ประจาปี
10 ค่าบริการคัดป้ายวงกลมใหม่
- กรุงเทพฯ
- ต่างจังหวัด
11 ค่าบริการคัดเอกสารประกันภัยกรมธรรม์ (พรบ.และ ประกันชัน้ 1)
12 ค่าบริการขอสาเนาเล่มทะเบียน
13 ค่าบริการแผ่นป้ายทะเบียน
- กรุงเทพฯ
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500
เก็บค่าธรรมเนียมตามที่เกิดขึ ้นจริง
เก็บค่าธรรมเนียมตามที่เกิดขึ ้นจริง
คิด 3% ของยอดปิ ดบัญชี
1,000 - 20,000
อัตราที่แท้ จริ งต่อปี +3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 15% ต่อปี
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บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบีย้ ค่ ำปรั บ ค่ ำบริกำร ค่ ำธรรมเนียมใดๆ และค่ ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ จ่ำยจริง และพอสมควรแก่ เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อเช่ ำซือ้ (รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ มือสอง)

12 กันยายน 2564
รายการ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ
รถจักรยานยนต์ (บาท)
รถยนต์ (บาท)

25 ค่าใช้ จา่ ยในการทวงถาม (กรณีค้างชาระ) *
ค่างวด 1 งวด
ตั ้งแต่คา่ งวด 2 งวด เป็ นต้ นไป (คิดต่องวด)
* ทังนี
้ ้ หากค่างวดไม่ถึง 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บ

50
100

ค่าติดตามลงพื ้นที่ทกุ งวดที่ลงพื ้นที่ (ค้ างชาระตังแต่
้ 2 งวด) (คิดต่องวด)
26 ค่าใช้ จา่ ยในการนารถไปสถานที่เก็บ (ค่าลากรถ ฯลฯ)
27 ค่าติดตามรถกลับคืน *
28 ค่าบริการทางกฎหมาย (ต่อครัง้ )
แจ้ งความยักยอกทรัพย์
แจ้ งเอกสารหายและค่าออกเอกสาร (หนังสือต่างๆ)
29 ค่าทนายความกรณีฟ้องร้ องดาเนินคดี
กรณีฟ้องคดีแต่ยงั ไม่มีการสืบพยานแล้ วถอนฟ้อง
กรณีฟ้องคดีแต่ยงั ไม่มีการสืบพยานและสามารถประนอมหนี ้ได้

50
100

400

400
ค่าใช้ จา่ ยตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
1,500-4,000
5,000 - 35,000
3,000
200

5,000
300

ค่าทนายและค่าดาเนินการ 8,000 บาท และค่าธรรมเนียมศาลตามจริ ง
ค่าทนายและค่าดาเนินการ 12,000 บาท และค่าธรรมเนียมศาลตามจริง

กรณียื่นฟ้องคดีและสืบพยานแล้ ว
30 อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ ทรัพย์ สาหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ (ต่อวัน)
31 อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเปลี่ยนสัญญาเช่าซื ้อ
32 อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนผู้ค ้าประกัน
* อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ "รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม"

ค่าทนายและค่าดาเนินการ 15,000 บาท และค่าธรรมเนียมศาลตามจริง
20 - 50
200 - 500
3,000
8,000
1,000
3,000

ค่าตรวจสอบลูกค้ า ในข้ อ 4 ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของภาคในการพิจารณา
ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ ทรัพย์ตอ่ วัน (นับตั ้งแต่วนั บอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ผ้ ใู ห้ เช่าซื ้อกลับเข้ าครอบครองรถ)
บริ ษัทขอเรียนให้ ทราบว่า บริษัทอาจมอบหมายให้ บคุ คลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ เป็ นผู้ติดตามทวงถามหนี ้จากท่าน
ประกาศ: อัตราและค่าธรรมเนียมนี ้ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 กันยายน 2564 เป็ นต้ นไป
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