
Sales Sheet
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชื�อเฮงที�ดินและบ้าน

วงเงินสินเชื�อ 

อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 60% ของ

ราคาประเมินสินทรัพย์

กรุณาอ่านการเป�ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และศึกษา

รายละเอียดเงื�อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการ

ระยะเวลาการกู้ยืม 

ตั�งแต ่12 - 84 งวด

(ขึ�นอยู่กับวงเงินอนุมัติสินเชื�อ)

ประเภทของการผ่อนชําระ

ผ่อนชําระทุกเดือน

อัตราดอกเบี�ย 

ลดต้นลดดอก (EIR) 

ไม่เกิน 15% ต่อป�

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื�อ

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17-70 ป� ณ วันที�เป�ด
ใบคําขอสินเชื�อ (รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ป�)

ผู้ขอสินเชื�อต้องเป�นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในหลักทรัพย ์

(เจ้าของกรรมสิทธิ�มีมากกว่า 1 ราย ต้องจดจํานองครบตาม
รายชื�อที�ถือกรรมสิทธิ�)

กรณีผู้ขอสินเชื�อไม่เป�นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในหลักทรัพย์ที�จด
จํานอง เจ้าของกรรมสิทธิ�ในหลักทรัพย์ต้องเป�นของ บิดา
มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที�จดทะเบียน ของผู้ขอสินเชื�อ

ผู้ขอสินเชื�อต้องมีอาชีพ มีรายได้ มีที�อยู่เป�นหลักแหล่งชัดเจน 
และมีความสามารถในการชําระหนี�

ที�อยู่ป�จจุบัน ทะเบียนบ้าน และ ตําแหน่งที�ตั�งของหลักทรัพย์
อยู่ในจังหวัดที�มีสาขาเฮงลิสซิ�ง เป�ดทําการ

สินเชื�อสําหรับผู้ที�ใช้อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที�ดิน ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง ที�ดินทํากิน ที�มีโฉนด มาเป�นหลักประกันเพื�อขอสินเชื�อ

*คุณสมบัติอื�นๆ เป�นไปตามเงื�อนไขที�บริษัทฯ กําหนด*

ป�ดบัญชีก่อนกําหนด

ดอกเบี�ยจะคํานวณแบบ “ลดต้นลดดอก” ดังนั�นระบบจะ

คํานวณ อัตราดอกเบี�ยถึงวันที ่ผู้กู้มาชําระจากยอดหนี�ที�ผู้กู้คง

ค้างเท่านั�น
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“ตัวอย่างตารางการคํานวณอัตราดอกเบี�ยลดต้นลดดอก”

งวดที�
วันที�ครบ

กําหนดชําระ

ค่างวด

(บาท)

ชําระดอกเบี�ย

(บาท)

ชําระเงินต้น

(บาท)

เงินต้นคงค้าง

(บาท) รายละเอียดการคํานวณดอกเบี�ย

0 100,000.00

1 1 ก.พ. 66 1,930.00 1,273.97 656.03 99,343.97 (100,000.00 x 15% x 31 / 365) = 1,273.97

2 1 ม.ีค. 66 1,930.00 1,143.14 786.86 98,557.11 (99,343.97 x 15% x 28 / 365) = 1,143.14

3 1 เม.ย. 66 1,930.00 1,255.59 674.41 97,882.70 (98,557.11 x 15% x 31 / 365) = 1,255.59

4 1 พ.ค. 66 1,930.00 1,206.77 723.23 97,159.47 (97,882.70 x 15% x 30 / 365) = 1,206.77

5 1 ม.ิย. 66 1,930.00 1,237.79 692.21 96,467.26 (97,159.47 x 15% x 31 / 365) = 1,237.79

หลักการชําระดอกเบี�ยแบบ “ ลดต้นลดดอก “ (EIR) 

ตัวอย่างการคํานวณ 

อัตราดอกเบี�ยลดต้นลดดอก

ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื�อ 100,000 บาท 

เลือกผ่อน 84 งวด เมื�อวันที� 1 มกราคม 

2566 โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุก 

วันที� 1 ของเดือน ในอัตราดอกเบี�ย 15%

ต่อป� เริ�มชําระงวดแรก วันที� 1 กุมภาพันธ์

2566 โดยมีตัวอย่างการคํานวณดอกเบี�ย

ตามตาราง ดังนี�

ค่างวด

ดอกเบี�ยที�ต้องจ่ายทั�งหมด

เงินต้นคงเหลือ

ดอกเบี�ยแบบ
“ลดต้นลดดอก”

ดอกเบี�ย

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื�อนไขของสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี� (กรณีค้างชําระ)

ชําระล่าช้า 1 งวด ไม่เกิน 50 บาท

ชําระล่าช้าตั�งแต่งวดที� 2 เป�นต้นไป ไม่เกิน 100 บาท/งวด

(เฉพาะค่างวดคงค้างรวม 1,000 บาท ขึ�นไป)

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามโดยบุคคลอื�น

หรือหน่วยงานภายนอก

ไม่เรียกเก็บ

ดอกเบี�ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

สงูสุดไม่เกิน 15% ต่อป� ดอกเบี�ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบี�ยเยอะ 

และเมื�อตัดดอกเบี�ยแล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

ค่าติดตามภาคสนาม 

(กรณีค้างชําระตั�งแต่ 3 งวดขึ�นไป) 

ไม่เรียกเก็บ 

**เพื� อประโยชน์สูงสุดควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที�กําหนด หาก
ประสบป�ญหาการชําระค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพื� อ
ร่วมกันแก้ป�ญหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระ ** 



ค่าอากรแสตมป�

ค่าธรรมเนียม ณ สํานักงานที�ดิน

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื ่น

ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน ตามตารางค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ดอกเบี�ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกนิ 15% ต่อป�

“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพ ่ ิม (VAT) แล้ว”
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ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื�อ

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิงและทุพพลภาพชั�วคราวสิ�นเชิง ทั�งจากการ

เจ็บป�วยและอุบัติเหตุเพื�อคุ้มครองวงเงินสินเชื�อ โดยบริษัทประกันภัยจะเป�นผู้รับผิดชอบชําระหนี�

คงค้าง แทนผู้กู้ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อมูลการทําประกัน ขึ�นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ขอสินเชื�อ

ควรศึกษาเงื�อนไขการทําประกัน 

จากเจ้าหน้าที�ก่อนตัดสินใจ

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ลูกค้าเฮงลิสซิ�ง สามารถชําระเงินได้ที�ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี�
หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควร

เก็บ ใบเสร็จหรือใบรับฝากชําระไว้

เป�น หลักฐานการชําระเงินทุกครั�ง

* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที�ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

มีค่าบริการรับชําระเงิน

แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

ตู้ ATM และเคาน์เตอรธ์นาคาร

Internet Banking

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ขึ�นอยู่กับเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

ขึ�นอยู่กับเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

เฮงลิสซิ�งทุกสาขาทั�วประเทศ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)

หรือร้านค้าชั�นนําทั�วไป ที ่มีสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี� มีผลใช้บังคับได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี�ยนแปลง เอกสารฉบับนี�ให้ไวเ้พื�อเป�นข้อมูลทั�วไป

สําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เฮงลิสซิ�ง แอนด์ แคปป�ตอล จํากัด (มหาชน) เท่านั�น มิได้มีวัตถุประสงค์

ในการชักชวนหรือขายผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ

เปลี�ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี� (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที� บริษัทฯ เพื�อสอบถามข้อมูลเพิ�มเติม)

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.hengleasing.com หรือ สอบถามทางเจ้าหน้าที�สาขาของ

บริษัท เฮงลิสซิ�ง แอนด์ แคปป�ตอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั�วประเทศ หรือติดต่อ Call Center 1361

และหากต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมูล ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลที�เปลี�ยนแปลงให้กับทางบริษัทฯ ทราบ

โดยติดต่อเจ้าหน้าที�สาขาของบริษัท เฮงลิสซิ�ง แอนด์ แคปป�ตอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั�วประเทศ

เพื�อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชาํระค่างวดให้ตรงวันที ่กาํหนด ทั�งนี� หากชําระหลังวันที ่กําหนดหรือชําระค่างวด

บางส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหนี� ณ วันที�ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตรา

ดอกเบี�ย รวมค่าบริการ เบี�ยปรับ และค่าธรรมเนียมใดๆ เมื�อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไมเ่กิน 25% ต่อป� ของ

ยอดคงค้างทั�งหมดตั�งแต่วันที�เริ�มผิดนัดจนถึงวันชําระยอดคงค้างเสร็จสิ�น

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านทาง

ไปรษณีย์ ตามที�ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื�อแจ้งให้ชําระหนี�หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยหลังจากที�ท่านชําระ

เงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที�ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

ช่องทางในการติดต่อของบริษัทฯ เพื� อสอบถามเพิ� มเติมเกี�ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี� หรือ แจ้งเปลี�ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของทา่น

ข้อควรระวัง ในเรื�องสําคัญ

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์

โทร.1361 


