
“รีไฟแนนซ”   ใหคุมคาใชจาย 
 

 รีไฟแนนซ (Refinance)  ความหมายที่เขาใจกันทั่วไป คือ การกูเงินกอนใหม            
เพื่อไปใชคืนเงินกูกอนเกา โดยผูกูไดประโยชนมากกวาจากเงินกูกอนใหม เนื่องจากไดดอกเบี้ย             
ที่ถูกกวาเดิม ประโยชนที่วานี้ เชน สามารถลดเงินตนไดเร็วขึ้น เงินงวดตอเดือนถูกลง เปนตน 
แตมีขอพิจารณาที่ผูกูตองคิดกอนการตัดสินใจรีไฟแนนซ 
 ประการแรก  ดอกเบี้ยถูกกวาโดยดอกเบี้ยที่ถูกกวาจะมีผลทําใหเงินงวดที่ตอง
ชําระ ในแตละงวดลดลง ผูกูสามารถประหยัดจากเงินกูกอนใหมเทากับบรรลุเปาหมายของการ
เปลี่ยนแหลงเงินกูไดแลว แตเนื่องจากการรีไฟแนนซทุกครั้งจะมีคาใชจาย ดังนั้นการพิจารณา
เพียงเห็นวาดอกเบี้ย (ธนาคาร) แหงใหมถูกกวาเทานั้นจึงไมพอ 
 ประการที่สอง   คาใชจายที่ผูกู จะตองจายเมื่อมีการรี ไฟแนนซ เกิดขึ้นจะ
ประกอบดวย            3 สวน คือ สวนที่จะตองจายใหกับสถาบันการเงินเดิม, จายใหกับสถาบัน
การเงินใหม และจาย         ใหกับกรมที่ดินดังนี้ 
 จายใหกับสถาบันการเงินเดิม  คือ คาเบี้ยปรับในกรณีผูกูไถถอนกอนกําหนด          
เนื่องจากธนาคารสวนใหญจะคิดคาปรับกรณีไถถอนกอนโดยกําหนดระยะเวลาไถถอนประมาณ             
2 – 5 ป หากผูกูไถถอนกอนเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเฉลี่ยในอัตราตั้งแต 1 – 5% ของ
วงเงิน ที่ขอกู หรือยอดเงินตนคงเหลือ แตก็มีบางธนาคารที่ไมคิดคาปรับในสวนนี้ อาทิ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห และ ธนาคารออมสิน ไมคิดคาปรับกรณีชําระเงินกูหมดกอนครบกําหนด
สําหรับเงินกูประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เปนตน 
 จายใหกับสถาบันการเงินใหม  ประกอบดวย คาธรรมเนียมแรกเขาหรือ
คาธรรมเนียมในการปลอยกู ธนาคารสวนใหญจะคิดประมาณ 0 – 3% ของวงเงินกู บางแหงไม
คิดคาธรรมเนียมสวนนี้ คาประเมินราคาหลักประกันประมาณ 0.25 – 2% ของราคาประเมินของ
กรมที่ดิน หรือประมาณ 1,500 – 10,000 บาท ขึ้นอยูกับวงเงินที่ขอกู และทําเลที่ตองของ
หลักประกันดวย (กรณี              รีไฟแนนซกับสถาบันการเงินเดิมอาจไมตองจายคาประเมิน) คา
ทําประกันอัคคีภัยประมาณ            2,000 บาท ตอบานมูลคา 1 ลานบาท (คาใชจายที่ตองจาย
ใหกับธนาคารเกาและใหมแตละแหง        จะไมเทากัน ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละธนาคาร) 
จายใหกับกรมที่ดิน  ประกอบดวย คาธรรมเนียมการจดจํานอง จํานวน 1% ของวงเงินที่ขอกู 
(และคาอากร จํานวน 0.05% ของวงเงินกูใหม) 



 
 
ขอพิจารณาเมื่อคิดจะ “รีไฟแนนซ” 
 นักการธนาคารกําหนดเปนหลักสูตรงาย ๆ ในการพิจารณาวาการรีไฟแนนซแตละ
ครั้งคุมคาหรือไม ใหพิจารณาจากสวนประกอบ 3 สวน คือ สวนประหยัดจากอัตราดอกเบี้ยที่
ลดลงแลว (เทียบจากคางวดที่ตองผอนชําระระหวางสถาบันการเงินเดิมและที่ใหม, คาใชจายที่
เกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ และจุดคุมทุน) ดังนี้ 
 สวนประหยดัตองวด  ซึง่เกิดจากอัตราดอกเบี้ย (ใหม) ที่ต่ําลง 
 ตัวอยาง  นาย ก  กูเงินกับธนาคาร A วงเงินกู 1,000,000 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ย 
7% ระยะเวลากู 25 ป จายคางวดจํานวน 7,068 บาท/เดือน ผอนชําระได 2 ป มียอดหนี้คงคาง
จํานวน 967,709 บาท 
 กรณีที่ 1  นาย ก  ยงัคงผอนกบัธนาคาร A เงื่อนไข คือ วงเงินกูหรือยอดหนี้คงคาง 
967,709 บาท  อัตราดอกเบี้ย 7% ระยะเวลากู 23 ป (ระยะเวลาผอนทีเ่หลืออยู) 
 กรณีที่ 2  นาย ก  รีไฟแนนซกบัธนาคาร B ในวงเงนิกูเทากบัยอดหนี้คงคาง =             
967,709 บาท อัตราดอกเบี้ยเพยีง 4.50% ระยะเวลากู 23 ป (ระยะเวลาผอนที่เหลืออยู) 
 การคํานวณเงินงวดระหวางการผอนชาํระกบัธนาคารเดิมกบัการรีไฟแนนซธนาคาร
ใหม ปรากฏวาหากเลือกรีไฟแนนซ  นาย ก จะสามารถประหยัดเงนิตองวดไดถึงงวดละ 1,422 
บาท (ดูตารางที่ 1  ประกอบ) 
 

ตาราง 1  เปรียบเทยีบการชําระเงนิงวดระหวางสถาบนัการเงินเดิม 
และรีไฟแนนซกับสถาบันการเงนิใหมของ นาย ก 

 
สถาบันการเงินเดิม (A) รีไฟแนนซกบัสถาบันการเงินใหม (B) 

-  เงนิตนที่เหลืออยู               =  969,709 บาท -  เงนิตนที่เหลืออยู =  969,709 บาท 
-  ระยะเวลาผอนที่เหลอือยู =  23 ป   -  ระยะเวลาผอนที่เหลอือยู =  23 xu 
-  อัตราดอกเบี้ย =  7% ตอป -  อัตราดอกเบี้ย =  4.5% ตอป 
-  เงนิงวดทีผ่อนชําระ =  7,068 บาท -  เงนิงวดทีผ่อนชําระ =  5,646 บาท 
สวนประหยดัตองวด =  1,422 บาท 

 
 



สวน คาใชจาย ที ่นาย ก จะตองจายในการรีไฟแนนซในครั้งนี้มีดังนี ้
 1.  คาปรับในการไถถอนกอนกําหนด 3 ป = 2% ของยอดหนี้คงเหลือ (บางแหง           
คิดจากยอดเงินตนทั้งหมดแตละธนาคารคิดไมเทากัน) คือ 969,709 บาท = 19,394 บาท (จาย
ใหกับ ธนาคารเดิม (A) เนื่องจาก นาย ก ผอนชําระเงินกูไดเพียง 2 ป ก็นําไปรีไฟแนนซ 
 2.  คาจดจํานอง = 1% ของราคาประเมนิ (คิดจากราคาประเมนิ 1,000,000 บาท)          
= 10,000 บาท 
 3.  คาอากร = 0.05% ของยอดวงเงนิกูที่รีไฟแนนซ คือ 969,709 บาท = 484 
บาท 
 4.  คาเบ้ียประกันภัยประมาณ 2,000 บาท (คิดจากมลูคาบาน 1,000,000 บาท) 
 รวมคาใชจายทั้งหมดที ่นาย ก จะตองจายในการรีไฟแนนซครั้งนี้ประมาณ 31,878 
บาท (ดูตาราง ประกอบ) 
 

คาใชจายในการรไีฟแนนซ จํานวน (บาท) 
1.  คาปรับในการไถถอนกอนกําหนด 3 ป = 2% ของยอดหนีค้งเหลือ* 19,394 
2.  คาจดจํานอง = 1% ของราคาประเมิน 10,000 
3.  คาอากร = 0.05% ของยอดวงเงินกู (969,709 บาท) 484 
4.  คาเบีย้ประกันภยัประมาณ 2,000 บาท (ประมาณจากวงเงนิกู 
    1 ลานบาท 

2,000 

รวมคาใชจายทั้งหมด 31,878 
หมายเหตุ   *  ถา นาย ก ผอนกับธนาคารเดิม (A) เกิน 3 ปขึ้นไป ก็ไมตองเสียคาเบ้ียปรับ  
                   จํานวน 19,394 บาท ฉะนั้นคาใชจายในการรีไฟแนนซครั้งนี้ของ นาย ก       
                   จะเหลือเพียง 12,484 บาท 
 
 วิธีหาจุดคุมทุน  ในการรไีฟแนนซ นําคาใชจายในการรีไฟแนนซ หารดวย สวน
ประหยัดตองวด ผลลพัธทีไ่ดเทาไหรก็คือ จุดคุมทุนนั้นเอง (คาใชจายในการรีไฟแนนซ หาร 
สวนประหยดัตองวด = จุดคุมทุน) 
 กรณีของ นาย ก การหาจุดคุมทุนในกรณีรีไฟแนนซจะเทากับ 31,878 หาร 1,422 
ผลลัพธ คือ 22.42 หมายความวา สวนประหยัดตองวดจะคุมคากับคาใชจายไปในการไฟแนนซ 
ครั้งนี้ตองใชเวลา 22.42 เดือนนั่นเอง 



 แตในกรณีที่ยกตัวอยางมานี้ นาย ก มีคาใชจายในสวนที่คาปรับกรณีไถถอนกอน
กําหนด 3 ป ทําใหยอดรวมคาใชจายคอนขางสูง จึงทําใหจุดคุมทุนมีระยะเวลาคอนขางยาว แต
ถาผูที่ผอนมานานเกินเวลาที่ธนาคารจะคิดคาปรับจุดคุมทุนจะสั้นมาก ในกรณีนี้การรีไฟแนนซ
ไปหาธนาคารใหม ที่คิดดอกเบี้ยถูกกวาก็เปนทางเลือกที่นาสนใจไมนอย 
 (ตัวเลขการคํานวณตาง ๆ ขางตนเปนเพียงการประมาณการเทานั้น ในการกูจริง
ตัวเลขอาจจะมากกวาหรือต่ํากวา) 
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