
สินเชื่อสําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถ แต่ไม่ต้องการชําระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทฯ และผู้เช่าซื้อจะ
ผ่อนชําระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา และจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อ เมื่อชําระเงินค่างวด
ครบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

สินเชือ่เฮงรถมือสอง

ตัวอย่าง : ลูกค้าต้องการซื้อรถยนต์ 200,000 บาท เงินดาวน์ 100,000 บาท ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ 100,000 บาท และ 
อัตราดอกเบี้ย (Flat Rate) 15% ต่อปี ผ่อน 60 งวด (5ปี) อัตราเบี้ยปรับชําระล่าช้า (15% ต่อปี) หากลูกค้า
ชําระปกติในงวดแรก แต่ในงวดที่ 2 ลูกค้าไม่มาชําระ จะต้องชําระดังนี้

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)

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

งวดแรก งวดที่ 2 งวดที่ 3

30 วัน 30 วัน

ชําระปกติ ไม่มาชําระ มาชําระ
ผิดนัดชําระค่างวด 3 งวด 
อาจถูกบอกเลิกสัญญา
และยึดรถได้

เบี้ยปรับชําระล่าช้า 

= ค่างวด x (วันที่เลยกําหนดชําระ ÷ 365) x อัตราเบี้ยปรับผิดนัด

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

Sales Sheet 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

15 วัน

ค่างวด/เดือน =  (ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ + ดอกเบี้ยที่ต้องชําระทั้งหมด) + Vat7%

จํานวนงวด

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

60 งวด
=  3,121 บาท ค่างวด + เบี้ยปรับ 

= 3,121 + 19.24  = 3,140.24 บาท

** เพ่ือประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวด
ให้ตรงวันทีก่ําหนด หากประสบปญัหาการ
ชําระค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพ่ือ
รว่มกันแก้ปญัหาใหเ้หมาะสมกับความสามารถ
ในการผ่อนชําระ **

วงเงินสินเชือ่
ระยะเวลาผ่อนชําระ
ตั้งแต่ 12 - 84 งวด

อัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
คิดคํานวณอัตราดอกเบีย้
แบบคงที ่(Flat Rate)

ประเภทของการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
รถยนต์สุทธิ (หลังหักส่วนลด) 
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ 
กําหนด

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17-70 ปี ณ วันที่เปิด
ใบคําขอสินเชื่อ (รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ปี)

เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชําระหนี้ 
และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน

ผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัด
ที่มีสาขาเฮงลิสซิ่ง เปิดทําการ

กรณีผู้ขอสินเชื่อมีการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 3 เดือน      
ให้แสดงเอกสารการซื้อและขายหรือแนบสําเนาทะเบียนบ้าน     
ที่อยู่เดิม ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

กรณีนักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้คํ้าประกัน 1 คน

สัญญานิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 90 วัน ,
กรณีจดทะเบียนในนามบริษัทต้องแนบรายงานการประชุม
บริษัท และผู้คํ้าประกันต้องเป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันหรือ
ผู้ถือหุ้นเกิน 10% ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

ค่าเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระล่าช้า 
(จากวันครบกําหนดถึงวันชําระจริง)                        
EIR + 3 ไม่เกิน 15% ต่อปี

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆการยืนยันการอนุมัติและเงื่อนไขการผ่อนชําระ
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ดังนี้

ตารางภาระหนี้และค่างวด

สําเนาคู่สัญญา

การ์ดชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม / ครั้ง (กรณีค้างชําระ)
- ล่าช้า 1 งวด    ค่าทวงถามไม่เกิน 50 บาท

- ล่าช้า 2-3 งวด  ค่าทวงถามไม่เกิน 100 บาท / ติดตาม

   ภาคสนามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 400 บาท

- ล่าช้า 4 งวด ขึ้นไป กรณีบริษัทมีการบอกเลิกสัญญาตาม

   กฎหมายแล้วจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ

ค่าทนายความ กรณีฟอ้งร้องดําเนินคดี
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามการจ่ายจริง

ค่าแจ้งจดหมายยกเลิกสัญญา
450 บาท/ครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการนํารถไปสถานที่เก็บ (ค่าลากรถ ฯลฯ) 
ตามการจ่ายจริง

กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการ

*คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด*

ยอดขอสินเชื่อ X อัตราดอกเบี้ย X จํานวนปีดอกเบี้ยที่ต้อง
ชําระทั้งหมด

=

หลักการชําระดอกเบี้ย “แบบคงที่” (Flat Rate)
ค่างวดเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ยแบบ

คงที่เฉลี่ยต่องวด

ดอกเบี้ยแบบ
“คงที่”
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สําหรับบุคคลธรรมดาทีม่ีวัตถุประสงค์ไปใช้ทําการขนส่ง
เพ่ือการค้าหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพ่ือสินจ้าง หรือนิติบุคคล



โทร.1361
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ
“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) แล้ว”

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลีย่นแปลง เอกสารฉบับนีใ้ห้ไว้เพ่ือเป็นข้อมูลทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ 
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปติอล จํากัด (มหาชน) เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงข้อมูลในเอกสารนี ้(ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที ่บริษัทฯ เพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม)

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 ตามที่
ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพ่ือแจ้งให้ชําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  โดยหลังจากที่ท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับผลิตภัณฑ์

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

ช่องทางในการติดต่อของบริษัทฯ  เพ่ือสอบถามเพ่ิมเติมเกีย่วกับ
ผลิตภัณฑ์นี ้หรือแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน

เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนด ทั้งนี้ หากชําระหลังวันที่กําหนดหรือชําระค่างวดบางส่วน 

ถือว่าท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตราดอกเบี้ย ปรับกรณีผิดนัด

ชําระล่าช้า เมื่อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึง  วันชําระ

ยอดคงค้างเสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง ในเรือ่งสําคัญ

ลูกค้าเฮงลิสซิ่ง สามารถชําระเงินได้ที่ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงินสินเชื่อ
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและ
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทั้ง
จาการเจบ็ปว่ยและอบุตัเิหตุ เพ่ือ
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดย
บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิด
ชอบชําระหนีค้งค้าง แทนผูกู้้ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์  
ภาคสมัครใจ
เพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความเสียหายของตัวรถ และ
ขยายความคุ้มครองสําหรับผู้
ขับขี่และผู้โดยสารหากเกิด
อุบัติเหตุระหว่างการขับขี่หรือ
โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน
ภัย รวมถึงความคุ้มครองการ
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันอุบัติเหตุ    
ส่วนบุคคล (PA) 
เพ่ือคุม้ครองการเสียชวีติ สญู
เสียอวัยวะ สายตา หรือ 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
อุบัติเหตุ และขยายความ
คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจาก
การถูกฆาตกรรมหรือขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถ
จักรยานยนต์ และขยายความ
คุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์    
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
โดย พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครอง
ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ทั้ง
เรื่องค่ารักษาพยาบาล และเงิน
ปลงศพกรณเีสยีชีวติ เงนิชดเชย
หากสูญเสียอวัยวะรวมถึงเงิน
ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการ
พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรง
พยาบาล *หากเจ้าของรถไม่ทํา 
พ.ร.บ. จะมคีวามผิดตามกฎหมาย
มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท*

เลือกทําประกันอะไรได้บ้าง??

หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควรเก็บ
ใบเสร็จหรือใบรับฝากชําระไว้เป็น
หลักฐานการชําระเงินทุกครั้ง

ควรศึกษาเงื่อนไขการ
รับประกันจากเจ้าหน้าที่
ก่อนการตัดสินใจ

จักรยานยนต์ รถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป 
รถเพ่ือการเกษตร แทรกเตอร์

รถยนต์รายการค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

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

1,000 5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสําหรับสินเชื่อ

- ค่าดําเนินการขอสินเชื่อ       0.30% ของยอดจัด

- ค่าอากรแสตมป์ สัญญาเช่าซื้อ                       0.1% ของยอดเช่าซื้อทั้งหมด

- ค่าอากรแสตมป์ ของสัญญาผู้คํ้าประกัน                      10 บาท / สัญญาคํ้าประกัน

- ค่าธรรมเนียมเลื่อนวันชําระเงิน    (ยอดจัดไม่รวมประกัน * 0.03) / 30 * จํานวนวันที่เลื่อนกําหนด

- ค่าไม่ทําประกัน   

ค่าใช้จ่ายดําเนินการทะเบียน / ขนส่ง

- ค่ารับโอนกรรมสิทธิ์เข้าชื่อบริษัทฯ (สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว)   ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าธรรมเนียมที่กรมขนส่งจังหวัด     ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อชําระค่าเช่าซื้อครบถ้วน (โอนออก)   ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าต่อภาษีประจําปี /พ.ร.บ.      ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง

- ค่าประกันเล่มทะเบียนรถ

- ค่าจัดส่งเล่มทะเบียนคืนลูกค้า

- ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญต่าง ๆ     

* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที่ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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เฮงลิสซิ่งทุกสาขาทั่วประเทศ    ไม่มีค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)   มีค่าบริการรับชําระเงิน   

แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร    ไม่มีค่าธรรมเนียม

ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร    ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

Internet Banking     ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด       

หรือร้านค้าชั้นนําทั่วไป ที่มีสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”


