Sales Sheet
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

่ ส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้
สินเชือ

กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (ชื่อทางการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)
สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกําหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื่ อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในชีวิตประจําวัน โดยให้วงเงินสูงสุดถึง

1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้คํ้าประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งท่านสามารถผ่อนชําระคืนเป็นงวดรายเดือน

ตั้งแต่ 12 - 36 งวด

สูงสุด 45,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
ลดต้นลดดอก (EIR)
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ประเภทของการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

(ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)

คุณสมบัติหลักผูข
้ อสินเชื่อ

หลักการชําระดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” (EIR)

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี

ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ และเมื่อตัดดอกเบี้ยแล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย
เงินต้นคงเหลือ

้ ไป
มีรายได้ประจําต่อเดือน 6,000 บาทขึน
(แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทฯ กําหนด)

ค่างวด

ดอกเบี้ย

มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
(ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พั กงาน หรืออยู่ในระหว่าง
พิ จารณาโทษ)

ตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อ 45,000 บาท เลือกผ่อน 36 งวด เมื่อวันที่

ผู้ขอสินเชื่อ พั กอาศัยที่อยู่ปจ
ั จุบันหรือที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน และสถานที่ทํางาน ระยะทางไม่เกิน
30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ย่น
ื ขออนุมัติสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กํากับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมด
ไม่เกิน 3 แห่ง

1 สิงหาคม 2563 โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันที่ 1 ของเดือน
อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี เริม
่ ชําระงวดแรกวันที่ 1 กันยายน 2563

ดอกเบี้ยแบบ
“ลดต้นลดดอก”

*คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด*

** เพื่ อประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวัน
่ ําหนด หากประสบปัญหาการชําระค่างวดกรุณาติดต่อ
ทีก
บริษัทฯ ทันที เพื่ อร่วมกันแก้ปญ
ั หาให้เหมาะสมกับความ
สามารถในการผ่อนชําระ **

โดยมีตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ย ตามตาราง ดังนี้

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด

“ตัวอย่างตารางการคํานวณอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก”

งวดที่

วันที่ครบ
กําหนดชําระ

ค่างวด
(บาท)

ชําระดอกเบี้ย
(บาท)

ชําระเงินต้น
(บาท)

0

เงินต้นคงค้าง
(บาท)

รายละเอียดการคํานวณดอกเบี้ย

45,000.00

ปิดบัญชีก่อนกําหนด

1

1 ก.ย. 63

1,789.00

955.48

833.52

44,166.48

(45,000.00 x 25% x 31 / 365) = 955.48

2

1 ต.ต. 63

1,789.00

907.53

881.47

43,285.01

(44,166.48 x 25% x 30 / 365) = 907.53

ดอกเบี้ยจะคํานวณแบบ “ลดต้นลดดอก” ดังนั้นระบบจะคํานวณ

3

1 พ.ย. 63

1,789.00

919.07

869.93

42,415.08

(43,285.01 x 25% x 31 / 365) = 919.07

4

1 ธ.ค. 63

1,789.00

871.54

917.46

41,497.62

(42,415.08 x 25% x 30 / 365) = 871.54

5

1 ม.ค. 64

1,789.00

881.11

907.89

40,589.73

(41,497.62 x 25% x 31 / 365) = 881.11

อัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ผู้กู้มาชําระจากยอดหนี้ท่ผ
ี ู้กู้คงค้างเท่านั้น
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ระยะเวลาการกู้ยืม

วงเงินสินเชื่อ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม (VAT) แล้ว”

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า
บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านทาง
ไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื่ อแจ้งให้ชําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยหลังจากที่ท่านชําระ
เงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
0.05% ของวงเงินกู้
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

่ วกับ
ช่องทางในการติดต่อของบริษัทฯ เพื่ อสอบถามเพิ่ มเติมเกีย
่ นแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน
ผลิตภัณฑ์นี้ หรือแจ้งเปลีย

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ www.hengleasing.com หรือ สอบถามทางเจ้าหน้าที่สาขาของ

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1361

ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน

ตามตารางค่าธรรมเนียมการชําระเงิน
และหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้กับทางบริษัทฯ ทราบ
โดยติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาของบริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

100 บาท/ครั้ง

ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง)

ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

่ งสําคัญ
ข้อควรระวัง ในเรือ
่ ําหนด ทัง
่ ําหนดหรือชําระค่างวดบาง
เพื่ อประโยชน์สง
ู สุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันทีก
้ นี้ หากชําระหลังวันทีก
ส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตราดอกเบี้ย
รวมค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของยอดคงค้าง

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึงวันชําระยอดคงค้างเสร็จสิ้น

ลูกค้าเฮงลิสซิ่ง สามารถชําระเงินได้ที่ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้

หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควรเก็บ

เฮงลิสซิ่งทุกสาขาทั่วประเทศ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์เซอร์วิส เฉพาะใน 7-ELEVEN

มีค่าบริการรับชําระเงิน

แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน

ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

เอกสารนี้ (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ เพื่ อสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม)

Internet Banking

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที่ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จหรือใบรับฝากชําระไว้เป็น
หลักฐานการชําระเงินทุกครั้ง

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารฉบับนี้ให้ไว้เพื่ อเป็นข้อมูล
ทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือขาย

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์

1361

โทร.
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ค่าอากรแสตมป์

