
สินเช่ือสําหรับผู้ท่ีมีความประสงค์จะซ้ือรถ แต่ไม่ต้องการชําระค่ารถท้ังหมดเปน็เงินสดในคราวเดียว โดยจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บริษัทฯ และผู้เช่าซ้ือจะ
ผ่อนชําระเงินค่าเช่าซ้ือเปน็รายเดือน คิดอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา และจะโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้เช่าซ้ือ เม่ือชําระเงินค่างวด
ครบตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา

สินเชือ่เฮงรถมือสอง

ตัวอย่าง : ลูกค้าต้องการซ้ือรถยนต์ 200,000 บาท เงินดาวน์ 100,000 บาท ยอดขอสินเช่ือเช่าซ้ือ 100,000 บาท และ 
อัตราดอกเบ้ีย (Flat Rate) 15% ต่อปี ผ่อน 60 งวด (5ป)ี อัตราเบ้ียปรับชําระล่าช้า (15% ต่อป)ี หากลูกค้า
ชําระปกติในงวดแรก แต่ในงวดท่ี 2 ลูกค้าไม่มาชําระ จะต้องชําระดังน้ี

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี (Flat Rate)

ดอกเบ้ียท่ีต้องชําระท้ังหมด = 100,000 x 15% x 5 ปี = 75,000 บาท

ได้รับส่วนลด 50% ของดอกเบ้ียท่ียังไม่ถึงกําหนดชําระ
ในอัตรา “ลดต้นลดดอก”

งวดแรก งวดท่ี 2 งวดท่ี 3

30 วัน 30 วัน

ชําระปกติ ไม่มาชําระ มาชําระ

ปิดบัญชีก่อนกําหนด

ผิดนัดชําระค่างวด 3 งวด 
อาจถูกบอกเลิกสัญญา
และยึดรถได้

เบ้ียปรับชําระล่าช้า 

= ค่างวด x (วันท่ีเลยกําหนดชําระ ÷ 365) x อัตราเบ้ียปรับผิดนัด

= 3,121 x (15 ÷ 365) x 15% = 19.24 บาท

Sales Sheet 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

15 วัน

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

จํานวนงวด

=  (100,000 + 75,000) + 12,250

60 งวด
=  3,121 บาท ค่างวด + เบ้ียปรับ 

= 3,121 + 19.24  = 3,140.24 บาท

** เพ่ือประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวด
ให้ตรงวันทีกํ่าหนด หากประสบปญัหาการชําระ
ค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพ่ือร่วมกัน
แก้ปญัหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ผ่อนชําระ **

วงเงินสินเชือ่
ระยะเวลาผ่อนชําระ
ต้ังแต่ 12 - 84 งวด

อัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
คิดคํานวณอัตราดอกเบีย้
แบบคงที ่(Flat Rate)

ประเภทของการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
รถยนต์สุทธิ (หลังหักส่วนลด) 
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ 
กําหนด

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเช่ือ
บุคคลธรรมดา อายุ 17-70 ป ีณ วันท่ีเปดิใบคําขอสินเช่ือ 
(รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ป)ี

เปน็บุคคลท่ีมีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชําระหน้ี 
และมีท่ีอยู่เปน็หลักแหล่งชัดเจน

ผู้ขอสินเช่ือมีท่ีอยู่ปจัจุบันและท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัด
ท่ีมีสาขาเฮงลิสซ่ิง เปดิทําการ

กรณีผู้ขอสินเช่ือมีการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 3 เดือน      
ให้แสดงเอกสารการซ้ือและขายหรือแนบสําเนาทะเบียนบ้าน     
ท่ีอยู่เดิม ประกอบการพิจารณาสินเช่ือ

กรณีนักศึกษาย่ืนกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้ค้ําประกัน 1 คน

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา

ค่าเบ้ียปรับกรณีผิดนัดชําระล่าช้า 
(จากวันครบกําหนดถึงวันชําระจริง)                        
EIR + 3 ไม่เกิน 15% ต่อปี

ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆการยืนยันการอนุมัติและเง่ือนไขการผ่อนชําระ
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งไว้ ดังน้ี

ตารางภาระหน้ีและค่างวด

สําเนาคู่สัญญา

การ์ดชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหน้ี (กรณีค้างชําระ)
10% ของค่างวด แต่ละงวด ท่ีขาดชําระ           
ข้ันต่ํา 100 บาท ไม่เกิน 500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหน้ี (ชําระล่าช้า 4 งวดข้ึนไป)
1,000 บาท - 5,000 บาท (ข้ึนอยู่กับประเภทรถ)

ค่าทนายความ ฟอ้งร้องคดี
2,000 บาท - 5,000 บาท

ค่าแจ้งจดหมายยกเลิกสัญญา
450 บาท/คร้ัง

ค่าใช้จ่ายในการนํารถไปสถานท่ีเก็บ (ค่าลากรถ ฯลฯ) 
ตามการจ่ายจริง

กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ศึกษารายละเอียดเง่ือนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการ

*คุณสมบัติอ่ืนๆ เปน็ไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด*

ยอดขอสินเช่ือ X อัตราดอกเบ้ีย X จํานวนปีดอกเบ้ียท่ีต้อง
ชําระท้ังหมด

=

หลักการชําระดอกเบ้ีย “แบบคงท่ี” (Flat Rate)
ค่างวดเงินต้นคงเหลือ ดอกเบ้ียแบบ

คงท่ีเฉล่ียต่องวด

ดอกเบ้ียแบบ
“คงท่ี”
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โทร.1361
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ
“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) แล้ว”

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลีย่นแปลง เอกสารฉบับนีใ้ห้ไว้เพ่ือเป็นข้อมูลท่ัวไปสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ 
บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปติอล จํากัด (มหาชน) เท่าน้ัน มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงข้อมูลในเอกสารนี ้(ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที ่บริษัทฯ เพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม)

และหากต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูล ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงให้กับทาง บริษัทฯ ทราบ 
โดยติดต่อเจ้าหน้าท่ีสาขาของบริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.hengleasing.com หรือ สอบถามทางเจ้าหน้าท่ีสาขาของ
บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปติอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือติดต่อ Call Center 1361

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามท่ี
ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพ่ือแจ้งให้ชําระหน้ีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  โดยหลังจากท่ีท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามท่ีท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับผลิตภัณฑ์

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

ช่องทางในการติดต่อของบริษัทฯ  เพ่ือสอบถามเพ่ิมเติมเกีย่วกับ
ผลิตภัณฑ์นี ้หรือแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน

เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันท่ีกําหนด ท้ังน้ี หากชําระหลังวันท่ีกําหนดหรือชําระค่างวดบางส่วน ถือว่า

ท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหน้ี ณ วันท่ีครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตราดอกเบ้ีย รวมค่าบริการ เบ้ียปรับ 

และค่าธรรมเนียมใดๆ เม่ือคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อป ีของยอดคงค้างท้ังหมดต้ังแต่วันท่ีเร่ิมผิดนัดจนถึง  

วันชําระยอดคงค้างเสร็จส้ิน

ข้อควรระวัง ในเรือ่งสําคัญ

เฮงลิสซ่ิงทุกสาขาท่ัวประเทศ    ไม่มีค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์เซอร์วิส เฉพาะใน 7-ELEVEN   มีค่าบริการรับชําระเงิน

แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร    ไม่มีค่าธรรมเนียม

ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร    ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด

Internet Banking     ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด       

ลูกค้าเฮงลิสซ่ิง สามารถชําระเงินได้ท่ีช่องทางการรับชําระเงิน ดังน้ี

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงินสินเช่ือ
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงและ
ทุพพลภาพช่ัวคราวส้ินเชิง ท้ัง
จาการเจ็บปว่ยและอุบัติเหตุ เพ่ือ
คุ้มครองวงเงินสินเช่ือ โดย
บริษัทประกันภัยจะเปน็ผู้รับผิด
ชอบชําระหน้ีคงค้าง แทนผู้กู้ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์  
ภาคสมัครใจ
เพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความเสียหายของตัวรถ และ
ขยายความคุ้มครองสําหรับผู้
ขับข่ีและผู้โดยสารหากเกิด
อุบัติเหตุระหว่างการขับข่ีหรือ
โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน
ภัย รวมถึงความคุ้มครองการ
ประกันตัวผู้ขับข่ีในคดีอาญา

ประกันอุบัติเหตุ    
ส่วนบุคคล (PA) 
เพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต สูญ
เสียอวัยวะ สายตา หรือ 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจาก
อุบัติเหตุ และขยายความ
คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจาก
การถูกฆาตกรรมหรือขณะ
ขับข่ีหรือโดยสารรถ
จักรยานยนต์ และขยายความ
คุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์    
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
โดย พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครอง
ทุกคนท่ีประสบภัยจากรถ ท้ัง
เร่ืองค่ารักษาพยาบาล และเงิน
ปลงศพกรณีเสียชีวิต เงินชดเชย
หากสูญเสียอวัยวะรวมถึงเงิน
ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการ
พักรักษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในโรง
พยาบาล *หากเจ้าของรถไม่ทํา 
พ.ร.บ. จะมีความผิดตามกฎหมาย
มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท*

เลือกทําประกันอะไรได้บ้าง??

หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควรเก็บ
ใบเสร็จหรือใบรับฝากชําระไว้เปน็
หลักฐานการชําระเงินทุกคร้ัง

ควรศึกษาเง่ือนไขการ
รับประกันจากเจ้าหน้าท่ี
ก่อนการตัดสินใจ

จักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อข้ึนไป 
รถเพ่ือการเกษตร แทรกเตอร์

รถยนต์รายการค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

- 3,000 - 9,000 5,000 - 20,000

150 250 350

1,000 5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสําหรับสินเช่ือ

- ค่าดําเนินการขอสินเช่ือ       0.30% ของยอดจัด

- ค่าอากรแสตมป ์สัญญาเช่าซ้ือ                       0.1% ของยอดเช่าซ้ือท้ังหมด

- ค่าอากรแสตมป ์ของสัญญาผู้ค้ําประกัน                      10 บาท / สัญญาค้ําประกัน

- ค่าธรรมเนียมวงเงินสินเช่ือ                             3% ของยอดจัด

- ค่าธรรมเนียมเล่ือนวันชําระเงิน    (ยอดจัดไม่รวมประกัน * 0.03) / 30 * จํานวนวันท่ีเล่ือนกําหนด

- ค่าไม่ทําประกัน   

ค่าใช้จ่ายดําเนินการทะเบียน / ขนส่ง

- ค่ารับโอนกรรมสิทธ์ิเข้าช่ือบริษัทฯ (สินเช่ือรถยนต์ใช้แล้ว)   ตามท่ีกรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าธรรมเนียมท่ีกรมขนส่งจังหวัด     ตามท่ีกรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ เม่ือชําระค่าเช่าซ้ือครบถ้วน (โอนออก)   ตามท่ีกรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าต่อภาษีประจําป ี/พ.ร.บ.      ตามท่ีกรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าบริการตรวจสภาพ (ตรอ.)    

- ค่าประกันเล่มทะเบียนรถ     

* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานท่ีในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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