
หลักการชําระดอกเบ้ียแบบ “ลดต้นลดดอก” (EIR)
ดอกเบ้ียคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบ้ียเยอะ 
และเม่ือตัดดอกเบ้ียแล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ศึกษารายละเอียดเง่ือนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการสินเชือ่เฮงเปลีย่นรถเป็นเงิน

สินเชื่อสําหรับผู้ที่ใช้ทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน ให้คุณใช้เล่มทะเบียนแลกเงินซึ่งยังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยไม่โอนกรรมสิทธิ์และ
ผู้กู้จะได้เล่มทะเบียนคืน เมื่อผ่อนชําระครบถ้วนตามเงื่อนไข

Sales Sheet 

วงเงินสินเชือ่
ระยะเวลาผ่อนชําระ
ตั้งแต่ 12 - 84 งวด

อัตราดอกเบีย้
ลดต้นลดดอก (EIR)
สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

ตัวอย่างการคํานวณ
อัตราดอกเบ้ียลดต้นลดดอก

** เพ่ือประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันทีก่ําหนด    
หากประสบปญัหาการชําระค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพ่ือ   
ร่วมกันแก้ปญัหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระ **

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (ชื่อทางการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การยืนยันการอนุมัติและเง่ือนไขการผ่อนชําระ
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามท่ีอยู่ท่ีได้แจ้งไว้ ดังน้ี

ตารางภาระหน้ีและค่างวด

สําเนาคู่สัญญา

การ์ดชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา

ชําระล่าช้า 1 งวด ไม่เกิน 50 บาท
ชําระล่าช้าตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป ไม่เกิน 100 บาท/งวด
(เฉพาะค่างวดคงค้างรวม 1,000 บาท ขึ้นไป)

ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ (กรณีค้างชําระ)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามโดยบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานภายนอก 

ลูกค้าได้รับวงเงินสินเช่ือ 50,000 บาท 
เลือกผ่อน 36 งวด เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 
2563  โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวัน
ท่ี 1 ของเดือน อัตราดอกเบ้ีย 24% ต่อป ี 
เร่ิมชําระงวดแรกวันท่ี 1 กันยายน 2563

โดยมีตัวอย่างการคํานวณดอกเบ้ียตาม
ตาราง ดังน้ี 

ประเภทของการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
รถยนต์สุทธิ (หลังหักส่วนลด) 
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ 
กําหนด

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื่อ
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-70 ป ีณ วันท่ีเปดิ
ใบคําขอสินเช่ือ (รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ปี)

เปน็บุคคลท่ีมีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชําระหน้ี 
และมีท่ีอยู่เปน็หลักแหล่งชัดเจน

ผู้ขอสินเช่ือเปน็เจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินและ
ทรัพย์สินน้ันจะต้องปลอดภาระหน้ีหรือภาระผูกพัน

ผู้ขอสินเชือ่มีท่ีอยู่ปจัจุบันและทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน ในจังหวัด
ท่ีมีสาขาเฮงลิสซ่ิง เปดิทําการ
*คุณสมบัติอ่ืนๆ เปน็ไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด*

ค่างวด

ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายท้ังหมด

เงินต้นคงเหลือ

ดอกเบี้ยแบบ
“ลดต้นลดดอก”

ดอกเบ้ีย

ปิดบัญชีก่อนกําหนด

“ตัวอย่างตารางการคํานวณอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก”

ค่าติดตามภาคสนาม 
(กรณีค้างชําระต้ังแต่ 3 งวดข้ึนไป)

ดอกเบ้ียจะคํานวณแบบ  “ลดต้นลดดอก” ดังน้ันระบบจะคํานวณ
อัตราดอกเบ้ียถึงวันท่ีผู้กู้มาชําระจากยอดหน้ีท่ีผู้กู้คงค้างเท่าน้ัน
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วันท่ีครบ
กําหนดชําระ

1 ก.ย. 63

1 ต.ค. 63

1 พ.ย. 63

1 ธ.ค. 63

1 ม.ค 64

ค่างวด
(บาท)

ชําระดอกเบี้ย 
(บาท)

ชําระเงินต้น
(บาท)

เงินต้นคงค้าง
(บาท) รายละเอียดการคํานวณดอกเบี้ย

1,962.00

1,962.00

1,962.00

1,962.00

1,962.00

 1,019.18

 967.70

 979.69

 928.71

 938.61

 942.82

 994.30

 982.31

 1,033.29

 1,023.39

 49,057.18

50,000.00

 48,062.88

 47,080.57

 46,047.28

 45,023.89

(50,000.00 x 24% x 31 / 365) = 1,019.18

(49,057.18 x 24% x 30 / 365) = 967.70

(48,062.88 x 24% x 31 / 365) = 979.69

(47,080.57 x 24% x 30 / 365) = 928.71

(46,047.28 x 24% x 31 / 365) = 938.61

ไม่เรียกเก็บ



โทร.1361
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ

ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) แล้ว”

ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ
- ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ   0% และ 4% (สําหรับแคมเปญ

     ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน)

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
- ค่าอากรแสตมป์     0.05% ของวงเงินกู้

     (แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)

- ค่าอากรแสตมป์ของสัญญาคํ้าประกันเงินกู้  10 บาท

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต  ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

- ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน   ตามตารางค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ
- ค่าปรับกรณีผิดนัดชําระ (คิดจากเงินในงวดที่จ่าย)     ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า   

ค่าเลี่ยงประกัน    ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

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

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??
ควรศึกษาเงื่อนไขการ
รับประกันจากเจ้าหน้าที่
ก่อนการตัดสินใจ

- ค่าบริการต่อภาษีประจําปี

- ค่าบริการคัดปา้ยวงกลมใหม่

- ค่าบริการทําแผ่นปา้ยทะเบียน

- ค่าแจ้งย้ายค่าหยุดใช้รถ  
(กรณีลูกค้าขอแจ้งหยุดใช้)

- ค่าคัดเอกสารประกันภัยกรมธรรม์  
(พ.ร.บ.และประกันภัยช้ัน1)

- ค่าขอสําเนาเล่มทะเบียน  

- ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์

- กรณีฟอ้งคดีแต่ยังไม่มีการสืบพยาน
แล้วถอนฟอ้ง

- กรณีฟอ้งคดีแต่ยังไม่มีการสืบพยาน
และสามารถประนอมหนี้ได้

- กรณียื่นฟอ้งคดีและสืบพยานแล้ว

ตามที่เกิดขึ้นจริง

100 บาท

- ค่าออกเอกสารเกี่ยวกับงาน 
ทะเบียนรถ/สัญญา

- ค่าประกันการยืมเล่มทะเบียน

ตามบริษัทฯ กําหนด
และค่าธรรมเนียมศาล

ตามจริง

ตามที่กรมขนส่งทางบก
เรียกเก็บจริง

ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั่วไป

และหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้กับทาง บริษัทฯ ทราบ 
โดยติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.hengleasing.com หรือ สอบถามทางเจ้าหน้าที่สาขาของ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center 1361

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านทางไปรษณีย์ ตาม
ที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพ่ือแจ้งให้ชําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  โดยหลังจากที่ท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

ช่องทางในการติดต่อของบริษัทฯ  เพ่ือสอบถามเพ่ิมเติมเกีย่วกับ
ผลิตภัณฑ์นี ้หรือแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน

เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนด ทั้งนี้ หากชําระหลังวันที่กําหนดหรือชําระค่างวดบางส่วน ถือว่า    

ท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าบริการ เบี้ยปรับ 

และค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึง  

วันชําระยอดคงค้างเสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง ในเรือ่งสําคัญ

เฮงลิสซิ่งทุกสาขาทั่วประเทศ    ไม่มีค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)   มีค่าบริการรับชําระเงิน   

แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร    ไม่มีค่าธรรมเนียม

ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร    ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

Internet Banking     ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด       

ลูกค้าเฮงลิสซิ่ง สามารถชําระเงินได้ที่ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควรเก็บ
ใบเสร็จหรือใบรับฝากชําระไว้เปน็
หลักฐานการชําระเงินทุกคร้ัง

* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที่ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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หรือร้านค้าชั้นนําทั่วไป ที่มีสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”


