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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

บริษทั เฮงลิสซ่ิง จ ำกดั 
 รำยละเอียดเกี่ยวกบัอตัรำดอกเบี้ยแบบ E.I.R. ค่ำปรบั ค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้จ่ำยจรงิ และพอ 
สมควรแก่เหตุทีเ่กีย่วกบัสนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN)  (ส ำหรบับุคคลธรรมดำ)  
              เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 22 พฤศจกิำยน 2562 
แบบท่ี 1 

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ 
รวมกนัแล้วไม่เกิน (อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

ดอกเบีย้  28% ต่อปี 

คำ่ธรรมเนียมประเมนิหลกัประกนัสนิเชื่อ - 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระ
จรงิของจ ำนวนเงนิค่ำงวดทีผ่ดินดั) 

- 

คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 0% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออก
หนงัสอื  ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้
ไป) 

500 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอื
หน่วยงำนภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 

3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ    
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 
- คำ่ธรรมเนียมสงูสดุไมเ่กนิ 7% 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ค่ำเล่ียงประกนั   
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

6. ดอกเบีย้  ค่ำปรบั  ค่ำบริกำร และ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี  ( E.I.R ) 
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม  ( กรณีคำ้งช ำระ ) / ครัง้ 
คำ่ออกหนงัสอืทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100 บำท 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม ( กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3.... งวดขึน้ไป )/ครัง้ 500 บำท 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอืหน่วยงำนภำยนอก ตำมอตัรำ Out Source 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้แบบ E.I.R. คำ่ปรบั คำ่บรกิำร คำ่ธรรมเนียมใด ๆ และคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิ และพอ สมควรแก่เหตุ
ทีเ่กีย่วกบัสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN)  (ส ำหรบับุคคลธรรมดำ)  
              เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 22 พฤศจกิำยน 2562 
แบบท่ี 2 

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ 
รวมกนัแล้วไม่เกิน (อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

ดอกเบีย้  25% ต่อปี 

คำ่ธรรมเนียมประเมนิหลกัประกนัสนิเชื่อ - 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระ
จรงิของจ ำนวนเงนิค่ำงวดทีผ่ดินดั) 

- 

คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 3% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออก
หนงัสอื  ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้
ไป) 

500 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอื
หน่วยงำนภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 

3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ    
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 
- คำ่ธรรมเนียมสงูสดุไมเ่กนิ 7% 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ค่ำเล่ียงประกนั   
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

6. ดอกเบีย้  ค่ำปรบั  ค่ำบริกำร และ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี  ( E.I.R ) 
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม  ( กรณีคำ้งช ำระ ) / ครัง้ 
คำ่ออกหนงัสอืทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100 บำท 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม ( กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3.... งวดขึน้ไป )/ครัง้ 500 บำท 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอืหน่วยงำนภำยนอก ตำมอตัรำ Out Source 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้แบบ E.I.R. คำ่ปรบั คำ่บรกิำร คำ่ธรรมเนียมใด ๆ และคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิ และพอ สมควรแก่เหตุ
ทีเ่กีย่วกบัสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN)  (ส ำหรบับุคคลธรรมดำ)  
              เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 22 พฤศจกิำยน 2562 
แบบท่ี 3 

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ 
รวมกนัแล้วไม่เกิน (อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

ดอกเบีย้  23% ต่อปี 

คำ่ธรรมเนียมประเมนิหลกัประกนัสนิเชื่อ - 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระ
จรงิของจ ำนวนเงนิค่ำงวดทีผ่ดินดั) 

- 

คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 5% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออก
หนงัสอื  ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้
ไป) 

500 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอื
หน่วยงำนภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 

3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ    
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 
- คำ่ธรรมเนียมสงูสดุไมเ่กนิ 7% 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

5. ค่ำเล่ียงประกนั   
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

6. ดอกเบีย้  ค่ำปรบั  ค่ำบริกำร และ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี  ( E.I.R ) 
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม  ( กรณีคำ้งช ำระ ) / ครัง้ 
คำ่ออกหนงัสอืทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100 บำท 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม ( กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3.... งวดขึน้ไป )/ครัง้ 500 บำท 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอืหน่วยงำนภำยนอก ตำมอตัรำ Out Source 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้แบบ E.I.R. คำ่ปรบั คำ่บรกิำร คำ่ธรรมเนียมใด ๆ และคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิ และพอ สมควรแก่เหตุ
ทีเ่กีย่วกบัสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (P-LOAN)  (ส ำหรบับุคคลธรรมดำ)  
              เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 22 พฤศจกิำยน 2562 
แบบท่ี 4 

รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

ดอกเบีย้ ค่ำปรบั ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใดๆ 
รวมกนัแล้วไม่เกิน (อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงต่อปี : EIR) 

28% ต่อปี 

ดอกเบีย้  21% ต่อปี 

คำ่ธรรมเนียมประเมนิหลกัประกนัสนิเชื่อ - 

คำ่ปรบัผดินัดช ำระ (คดิจำกวนัครบก ำหนดช ำระถงึวนัช ำระ
จรงิของจ ำนวนเงนิค่ำงวดทีผ่ดินดั) 

- 

คำ่ธรรมเนียมกำรใชส้นิเชื่อ 7% 

ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยจริงและพอสมควรแก่เหตุ รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม (กรณีคำ้งช ำระ) / ครัง้ คำ่ออก
หนงัสอื  ทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100/งวด 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม (กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3... งวดขึน้
ไป) 

500 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอื
หน่วยงำนภำยนอก 

ตำมอตัรำ Out Source 

2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร รถจกัรยำนยนต์ รถยนต ์,รถเก๋ง 

รถบรรทุก 4 ล้อขึน้ไป,รถโดยสำร, 
รถเพื่อกำรเกษตร,รถไถ,แทรกเตอรล้์อ
ยำง , รถแบคโฮ , รถเครน , รถบด,รถ
เกรด,รถตกั 

คำ่อำกรแสตมป์ สญัญำกูย้มืเงนิ 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
คำ่อำกรแสตมป์ของสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ 10 บำท 

3. ค่ำปรบักรณีผิดนัดช ำระ    
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สินเช่ือ 
- คำ่ธรรมเนียมสงูสดุไมเ่กนิ 7% 
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(ใชส้ ำหรบัปิดประกำศในทีท่ ำกำรสำขำ) 

 

 

5. ค่ำเล่ียงประกนั   
- ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

6. ดอกเบีย้  ค่ำปรบั  ค่ำบริกำร และ ค่ำธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี  ( E.I.R ) 
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ี 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทวงถำม  ( กรณีคำ้งช ำระ ) / ครัง้ 
คำ่ออกหนงัสอืทวงถำม/คำ่โทรศพัทท์วงถำม 

100 บำท 

คำ่ตดิตำมภำคสนำม ( กรณีคำ้งช ำระตัง้แต่ ...3.... งวดขึน้ไป )/ครัง้ 500 บำท 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตำมทวงถำมโดยบุคคลอื่นหรอืหน่วยงำนภำยนอก ตำมอตัรำ Out Source 


