
สินเชือ่เฮงเปลีย่นรถเปน็เงิน
สินเช่ือสําหรับผู้ท่ีใช้รถยนต์เปน็หลักทรัพย์ค้ําประกัน ให้คุณใช้เล่มทะเบียนแลกเงินซ่ึงยังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยไม่โอนกรรมสิทธ์ิ
และผู้กู้จะได้เล่มทะเบียนคืน เม่ือผ่อนชําระครบถ้วนตามเง่ือนไข

Sales Sheet 

วงเงินสินเชือ่ ระยะเวลาผ่อนชําระ ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียม อนุมัติไม่เกิน 95% ของราคาประเมินรถยนต์สุทธิ

(หลังหักส่วนลด) ตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ กําหนด
สูงสุด 84 งวด

รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% แบบลดต้นลดดอก 

ดอกเบ้ียปกติ : 
คิดจากเงินต้นคงเหลือและจํานวนวันในงวดน้ัน

หากผิดนัด (ชําระค่างวดไม่ครบ/ไม่ตรงกําหนด) : 
จะถูกคิดดอกเบ้ียผิดนัดตามประกาศของบริษัทฯ 
ต้ังแต่เร่ิมผิดนัด โดยคิดจากเงินต้นคงเหลือท้ังก้อน
และมีค่าติดตามทวงถามหน้ี

สูตรการคํานวนและตัวอย่างการคํานวณ
อัตราดอกเบ้ียลดต้นลดดอก

** เพ่ือประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันท่ีกําหนด หากประสบปญัหาการชําระค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพ่ือร่วมกันแก้ปญัหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระ

สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ
ประเภทสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน
(ช่ือทางการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การยืนยันการอนุมัติและเง่ือนไขการผ่อนชําระ
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งไว้ ดังน้ี

ตารางภาระหน้ีและค่างวด

สําเนาคู่สัญญา

การ์ดชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ไม่เกิน 5% ของวงเงิน (ข้ึนอยู่กับโปรโมช่ันการตลาด)

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา

100 บาท / งวด

ค่าใช้จ่ายท่ีอาจจจะต้องจ่าย นอกเหนือจากค่างวด

ค่าต่อภาษีประจําปี                                        

ค่า พ.ร.บ. และประกันช้ัน 1,2,3                                     

ค่าตรวจสภาพ (ตรอ.)              

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับรถ

ค่าธรรมเนียมในการชําระเงินช่องทางต่างๆ       

หลักการชําระดอกเบ้ียแบบ “ลดต้นลดดอก”
ดอกเบ้ียคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบ้ียเยอะ และเม่ือตัดดอกเบ้ียแล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

ค่างวด

ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายท้ังหมด

เงินต้นคงเหลือ

ดอกเบ้ียแบบ
“ลดต้นลดดอก”

จํานวนปดิบัญชี
ก่อนกําหนด
คิดจากส่วนน้ี

ตัวอย่าง : ลูกค้ามีเงินต้นคงเหลือ 500,000 บาท 
กําหนดผ่อนชําระทุกวันท่ี 1 ของเดือน อัตราดอกเบ้ีย
ปกติ 26.5% ต่อป ีและค่าปรับกรณีชําระล่าช้า 1.5% 
ต่อป ีลูกค้าชําระปกติงวด 1 มิ.ย. แต่ในงวด 1 ก.ค. 
ลูกค้าไม่มาชําระ โดยมาชําระในวันท่ี 10 ก.ค.งวด

1 มิ.ย.
งวด
1 ก.ค.

งวด
10 ก.ค.

30 วัน ผิดนัดชําระ 9 วัน

ชําระปกติ ไม่มาชําระ มาชําระ26.5% 1.5%

ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม (กรณีค้างชําระ)

ค่าปรับกรณีผิดนัดชําระ (จากวันครบกําหนดถึงวันชําระจริง) 
รวมกับดอกเบ้ีย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วไม่เกิน 
28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการใช้สินเช่ือ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ดอกเบ้ียปกติ    = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ีย x จํานวนวัน

365

= 500,000 x 26.5% x 30

= 10,890.41 บาท

กรณีชําระตรงตามกําหนด

365

ค่าติดตามภาคสนาม (กรณีค้างชําระต้ังแต่ 3 งวดข้ึนไป)
500 บาท

ดอกเบ้ียปกติ    = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ีย x จํานวนวัน

365

= 500,000 x 26.5% x 39

= 14,157.53 บาท

กรณีผิดนัดชําระ

365

ดอกเบ้ียผิดนัด   = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ีย x จํานวนวัน

365

= 500,000 x 1.5% x 9

= 184.93 บาท
365

+
ดอกเบ้ียท่ีต้องชําระเม่ือผิดนัด

= ดอกเบ้ียปกติ + ดอกเบ้ียผิดนัด

= 14,157.53 + 184.93

= 14,342.46 บาท

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามโดยบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานภายนอก ต้องจ่ายตามจริง

=



ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ 
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงและทุพพลภาพช่ัวคราวส้ิน
เชิง ท้ังจาการเจ็บปว่ยและอุบัติเหตุ เพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ โดยบริษัทประกัน
ภัยจะเปน็ผู้รับผิดชอบชําระหน้ีคงค้าง แทนผู้กู้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกความเสียหายของตัวรถ 
และขยายความคุ้มครองสําหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับข่ี
หรือโดยสารรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับข่ีใน
คดีอาญา

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) 
เพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจาก
อุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือขณะ
ขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และขยายความคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
โดย พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัยจากรถ ท้ังเร่ืองค่ารักษาพยาบาล 
และเงินปลงศพกรณีเสียชีวิต เงินชดเชยหากสูญเสียอวัยวะรวมถึงเงินชดเชยรายได้
รายวันระหว่างการพักรักษาตัวเปน็ผู้ป่วยในโรงพยาบาล *หากเจ้าของรถไม่ทํา พ.ร.บ. 
จะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท*

ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จะคํานวณแบบลดต้นลดดอก ดังน้ันระบบจะ
คํานวณ อัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ถึงวันท่ีผู้กู้มาชําระจากยอดหน้ี
ท่ีผู้กู้คงค้างเท่าน้ัน

ผู้กู้ควรแจ้งรายละเอียดของการเปล่ียนแปลง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่ 
ให้บริษัทฯ รับทราบโดยทันที ผ่านช่องทางสาขาของ เฮงลิสซ่ิง ท่ัวประเทศ เพ่ือ
ให้การส่ือสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ และผู้กู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1361 หรือ เฮงลิสซ่ิง ทุกสาขาท่ัวประเทศ
Website www.hengleasing.com
Facebook : @hengleasing
Line : @hengleasing

สามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์สินเช่ือจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเช่ือ
รายอ่ืนๆ จาก website ท่ัวไป เพ่ือเปรียบเทียบข้อเสนอ และตัดสินใจใช้
บริการ

สินเชือ่เฮงเปลีย่นรถเป็นเงิน
เลือกทําประกันอะไรได้บ้าง??

ช่องทางการชําระเงิน

หากชําระเงินกู้ก่อนกําหนด

ควรทําอย่างไรเมือ่รายละเอียดในการติดต่อเปลีย่นแปลง

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับผลิตภัณฑ์

ทางเลือกอืน่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สินเชือ่ทะเบียนรถ

รายละเอียด เพ่ิมเติมในข้อตกลงและเงือ่นไขสัญญา

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อตกลงและเง่ือนไขได้จากสัญญา
หรือสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีสาขาท่ีรับการบริการ

โทร.1361
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

สแกน QR Code        (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

เคาน์เตอร์ธนาคาร (ตามแบบฟอร์มการชําระเงิน)

* ควรศึกษาเง่ือนไขการรับประกันจากเจ้าหน้าท่ีก่อนการตัดสินใจ *

เฮงลิสซ่ิงทุกสาขา

แอพพลิเคช่ันทุกธนาคาร

ลูกค้าสามารถชําระเงินได้ทีช่่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้


