
สินเช่ือสําหรับผู้ท่ีมีความประสงค์จะซ้ือรถ แต่ไม่ต้องการชําระค่ารถท้ังหมดเปน็เงินสดในคราวเดียว โดยจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บริษัทฯ 
และผู้เช่าซ้ือจะผ่อนชําระเงินค่าเช่าซ้ือเปน็รายเดือน คิดอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา และจะโอนกรรมสิทธ์ิให้
ผู้เช่าซ้ือ เม่ือชําระเงินค่างวดครบตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา

   ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน
 รถยนต์สุทธิ(หลังหักส่วนลด) ตามหลัก
เกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ กําหนด

   ประเภทของการผ่อนชําระ : 
  ผ่อนชําระเป็นรายเดือน 
 เดือนละ 1 งวด

    อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของบริษัท
   โดยคํานวณดอกเบีย้แบบอัตราดอกเบีย้
  เงินต้นคงที ่(Flat Rate)

ค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะต้องจ่าย นอกจากค่างวด

วงเงินเช่าซือ้และ
อัตราส่วนวงเงินเช่าซือ้

ระยะเวลาผ่อนชําระ
สูงสุด 84 เดือน

อัตราดอกเบีย้และ
การคํานวณดอกเบีย้

สินเชือ่เช่าซือ้รถยนต์

ดอกเบ้ียแบบ
Flat Rate

เฉล่ียต่องวด
ยอดขอสินเช่ือ X ดอกเบ้ีย X จํานวนปี

ดอกเบ้ียท่ีต้อง
ชําระท้ังหมด

ตัวอย่าง : ลูกค้าต้องการซ้ือรถยนต์ 600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสินเช่ือซ้ือ 480,000 บาท และ 
อัตราดอกเบ้ีย (Flat Rate) 15% ต่อป ีผ่อน 60 งวด (5ป)ี อัตราเบ้ียปรับชําระล่าช้า (15% ต่อปี) หากลูกค้า
ชําระปกติในงวดแรก แต่ในงวดท่ี 2 ลูกค้าไม่มาชําระ จะต้องชําระดังน้ี

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบ้ียเงินต้นคงท่ี (Flat Rate)

ดอกเบ้ียท่ีต้องชําระท้ังหมด = 480,000 x 15% x 5 ปี = 360,000 บาทค่าจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ

ค่าตรวจสภาพโอนรถ 

ค่าเบ้ีย พ.ร.บ.

ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์

ค่าอากรซ้ือขายรถ

ค่าภาษีรถยนต์

ค่าตรวจสภาพ (ตรอ.)

ค่าเบ้ีย พ.ร.บ.

ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์

ค่าภาษีรถยนต์

ค่าตรวจสภาพ (ตรอ.)

ค่าเบ้ีย พ.ร.บ.

ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์

ค่าโอนทะเบียนกรรมสิทธ์ิ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

เร่ิมสัญญา ครบปีท่ี 1 และปีต่อๆไป ครบปีสุดท้าย

ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย

ค่างวด ค่างวด

จะได้รับ ส่วนลดไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบ้ีย
ท่ียังไม่ถึงกําหนดชําระโดยคิดแบบ “ลดต้นลดดอก”

งวดแรก งวดท่ี2 งวดท่ี3

30 วัน 30 วัน

** เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับท่าน ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันท่ีกําหนด หากประสบปญัหาการชําระเงินค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพ่ือร่วมกันแก้ปญัหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระ

ชําระปกติ ไม่มาชําระ มาชําระ

ปิดบัญชีก่อนกําหนด

=

ผิดนัดชําระค่างวด 3 งวด 
อาจถูกบอกเลิกสัญญา
และยึดรถได้

เบ้ียปรับชําระล่าช้า 

= ค่างวด x (วันท่ีเลยกําหนดชําระ ÷ 365) x อัตราเบ้ียปรับผิดนัด

= 14,980 x (15 ÷ 365) x 15% = 92.34 บาท

Sales Sheet 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

15 วัน

ค่างวด/เดือน =  (ยอดขอสินเช่ือเช่าซ้ือ + ดอกเบ้ียท่ีต้องชําระท้ังหมด) + Vat7%

จํานวนงวด

=  (480,000 + 360,000) + 58,800

60 งวด
=  14,980 บาท ค่างวด + เบ้ียปรับ 

= 14,980 + 92.34  = 15,072.34 บาท



ประกันภัยรถยนต์ท่ีควรจะต้องทํา

ประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงินสินเช่ือ

ประกันภัยท่ีไม่จําเป็นต้องทําเพ่ือขอสินเช่ือ แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน

ข้อควรทราบ : หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทีเ่ฮงลิสซ่ิงทุกสาขา หรือโทร.1361
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงือ่นไขเพ่ิมเติมได้ในสัญญา 

Q : ประโยชน์ของการทําประกันภัย

A : ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากอุบัติเหตุ รถหาย ไฟไหม้ 
และภัยอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ 

Q : ลูกค้าต้องทําประกันด้วยทุนประกัน
และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่? 
A : ทุนประกันภัย 100% ของยอดเช่าซ้ือท้ังหมด
(ไม่รวมค่าปรับ) ตลอดระยะเวลาเช่าซ้ือและสําหรับ    
รถใหม่ให้ทําประกันภัยช้ัน 1 ตลอดอายุสัญญา เช่น 
สัญญาเช่าซ้ือกําหนด 5 ป ีก็ต้องทําประกันภัย 5 ปี 
เช่นกัน

A :  ลูกค้ามีสิทธิเลือกท่ีจะทําประกันภัยกับ
บริษัทประกันภัยท่ีน่าเช่ือถือรายอ่ืนๆ ได้ โดย
ระบุรายละเอียดในกรมธรรม์ให้บริษัทฯ เปน็ผู้รับ
ผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่าซ้ือและต้อง
นําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับเงินกู้ และส่ง
กรมธรรม์ปีต่ออายุให้กับบริษัทจนกว่าจะชําระ
หน้ีปดิบัญชีตามสัญญาเช่าซ้ือ

Q : บังคับลูกค้าให้ทําประกันภัยกับ
บริษัทประกันภัยท่ีกําหนดหรือไม่?

Q : ทําทุนประกันภัยต่ํากว่ามูลค่ารถจะเกิดอะไรข้ึน

A : กรณีทําทุนประกันภัยต่ํากว่ามูลค่ารถ จะได้รับ
ค่าสินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจริงเทียบกับทุน
ประกันภัย
Q : ผู้ขับรถไม่มีหรือไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจคุ้มครองหรือไม่
A : ประกันไม่คุ้มครองรถคันท่ีเอาประกันภัย

คําถามเก่ียวกับเช่าซ้ือรถยนต์ท่ีทุกคนควรรู้

ประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับข่ี/ผู้โดยสารท่ีอยู่ในหรือนอกรถ
ท่ีประสบภัยจากรถ ซ่ึงเจ้าของรถจําเป็นจะต้องทํา เพราะกฎหมายกําหนด

เพ่ือคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับข่ี
และผู้โดยสารในรถ

ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือรถยนต์หากผู้
กู้เสียชีวิตบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชําระ
หน้ีตามวงเงินประกันแทนผู้กู้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในกรมธรรม์
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Q : กรณีลูกค้ามาปิดบัญชีก่อนกําหนด
ลูกค้าได้ส่วนลดเท่าไหร่และวิธีคํานวณ
อย่างไร

เม่ือผู้เช่าซ้ือรถยนต์ประสงค์จะปดิบัญชีจะได้ส่วนลด
ดอกเบ้ียท่ียังไม่ถึงกําหนดชําระ 50%* คือดอกเบ้ีย
ของค่างวดคงเหลือทางผู้เช่าซ้ือจะได้ส่วนลด 50% 
ซ่ึงจะดูได้จากตารางแสดงภาระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้แนบให้พร้อมกับสัญญาในคร้ังแรก

ภาระหน้ีท่ีลูกค้าจะต้องชําระในกรณีปิดบัญชี

ยอดหนีเ้งินต้นคงเหลือ

+
ดอกเบีย้ทียั่งไม่ถึงกําหนดชําระ

หักส่วนลด 50% (คํานวณตามระบบบัญชี
แบบลดต้นลดดอก หรือ Effective rate)

+
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (คงเหลือ)

+
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (ถ้ามี)

*ตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

Q : ความรับผิดชอบของลูกค้าเม่ือค้าง
ชําระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด และบริษัทฯ 
ได้มีหนังสือบอกกล่าว 30 วัน 

จะถูกบอกเลิกสัญญาและยึดรถมาขายทอดตลาด

ลูกค้ามีภาระรับผิดชอบค่าทวงถามหน้ี ค่าธรรมเนียม
การขายทอดตลาด และภาระหน้ีคงค้างท้ังหมด กรณี
นิติบุคคลจะมีค่ายึดรถ

หลังขายทอดตลาด
- ถ้ามีเงินเหลือจากการหักชําระหน้ี จะคืนเงินให้
  ลูกค้าต่อไป
- หากได้ราคาน้อยกว่าหน้ีท่ีค้างชําระอยู่ตามสัญญา
  เช่าซ้ือ ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบภาระหน้ีท่ีเหลือ
  จนครบท้ังหมด

ห้ามนํารถไปใช้ในต่างประเทศ
เว้นแต่ 
- กรณีพิเศษท่ีผู้เช่าซ้ือ ย่ืนเปน็หนังสือขอให้บริษัทฯ 
  อนุมัติ
- เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้เช่าซ้ือนําชุดเอกสารไป
  ย่ืนขอท่ีกรมการขนส่งทางบกเพ่ือทําเร่ืองขอนํา
  รถยนต์ออกไปใช้นอกราชอาณาจักรตามรายละเอียด
  ท่ีกรมขนส่งทางบกกําหนด

Q : การนํารถไปใช้ในต่างประเทศ

Q : วิธีการนํารถท่ีอยู่ระหว่างการผ่อนชําระค่างวดไปขายต่อท่ีถูกต้อง

หากยังผ่อนไม่ครบ
ห้ามนํารถไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
เน่ืองจากกรรมสิทธ์ิยังเปน็ของบริษัทฯ
(มิฉะน้ันท้ังผู้เช่าซ้ือและผู้รับซ้ือจะถูกดําเนิน
คดีตามกฎหมาย)

หากต้องการขายต่อ
ให้ติดต่อมายังบริษัทฯ เจ้าของกรรมสิทธ์ิทางบริษัท
จะให้รายละเอียดในการปดิบัญชีและข้ันตอนในการ
โอนรถไปยังผู้รับซ้ือ โดยเงินท่ีได้จากการขายรถ 
เม่ือหักภาระหน้ีตามสัญญาแล้วเงินท่ีเหลือก็จะเป็น
ของผู้เช่าซ้ือต่อไป
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ควรจะทําเพ่ือประโยชน์
เวลาเกิดความสูญเสีย

ช่องทางการชําระเงิน

โทร.1361
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

สแกน QR Code        (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

เคาน์เตอร์ธนาคาร (ตามแบบฟอร์มการชําระเงิน)

เฮงลิสซ่ิงทุกสาขา

แอพพลิเคช่ันทุกธนาคาร

ลูกค้าสามารถชําระเงินได้ทีช่่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้


