
งวดที�
วันที�ครบ

กําหนดชําระ

ค่างวด

(บาท)

ชําระดอกเบี�ย

(บาท)

ชําระเงินตน้

(บาท)

เงินต้นคงค้าง

(บาท) รายละเอียดการคํานวณดอกเบี�ย

0 50,000.00

1 1 ก.พ. 66 1,962.00 1,019.18 942.82 49,057.18 (50,000.00 x 24% x 31 / 365) = 1,019.18

2 1 มี.ค. 66 1,962.00 903.19 1,058.81 47,998.37 (49,057.18 x 24% x 28 / 365) = 903.19

3 1 เม.ย. 66 1,962.00 978.38 983.62 47,014.75 (47,998.37 x 24% x 31 / 365) = 978.38

4 1 พ.ค. 66 1,962.00 927.41 1,034.59 45,980.16 (47,014.75 x 24% x 30 / 365) = 927.41

5 1 มิ.ย. 66 1,962.00 937.24 1,024.76 44,955.40 (45,980.16 x 24% x 31 / 365) = 937.24

หลักการชําระดอกเบี�ยแบบ “ลดตน้ลดดอก” (EIR)

กรุณาอ่านการเป�ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และ

ศึกษารายละเอียดเงื�อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการสินเชื�อเฮงเปลี�ยนรถเป�นเงิน

ระยะเวลาผ่อนชําระ
ตั�งแต่ 12 - 84 งวด

อัตราดอกเบี�ย
ลดต้นลดดอก (EIR)

สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อป�

ตัวอย่างการคํานวณ อัตรา

ดอกเบี�ยลดต้นลดดอก

ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื�อ 50,000 บาท

เลือกผ่อน 36 งวด เมื�อวันที� 1 มกราคม

2566 โดยสัญญาระบุตอ้งผ่อนชาํระทุกวนั

ที� 1 ของเดือน อัตราดอกเบี�ย 24% ต่อป�

เริ�มชําระงวดแรกวันที� 1 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมตีวัอย่างการคํานวณดอกเบี�ยตาม

ตาราง ดังนี�

สินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภทสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป�นประกัน (ชื�อทางการโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย)

สินเชื�อสําหรับผูท้ี�ใช้ทะเบยีนรถยนต์เป�นหลักประกัน ให้คุณใช้เล่มทะเบียนแลกเงินซึ�งยังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยไม่โอนกรรมสิทธิ�

และ ผู้กู้จะได้เล่มทะเบยีนคนื เมื�อผ่อนชําระครบถว้นตามเงื�อนไข

** เพื� อประโยชน์สูงสุด ควรผอ่นชําระค่างวดให้ตรงวันทีกําหนด หาก

ประสบป�ญหาการชําระค่างวดกรณุาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพื� อ

ร่วมกันแก้ป�ญหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผอ่นชําระ **

การยืนยันการอนุมัติและเงื�อนไขการผ่อนชําระ

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามที�อยู่ที�ได้แจ้งไว้ ดังนี�

• ตารางภาระหนี�และค่างวด 

• สําเนาคู่สัญญา 

• การ์ดชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ปฏบิตัิตามเงื�อนไขของสญัญา

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

ประเภทของการผอ่นชาํระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

วงเงนิสินเชื�อ

อนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
รถยนต์สุทธิ (หลังหักส่วนลด)

ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทฯ
กําหนด

ดอกเบี�ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อป� ดอกเบี�ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบี�ยเยอะ

และเมื�อตัดดอกเบี�ยแล้วจงึเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื�อ

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-70 ป� ณ วันที�เป�ด

ใบคําขอสินเชื�อ (รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ป�) 

เป�นบคุคลที�มอีาชพี มีรายได้ มีความสามารถในการชาํระหนี�

และมีที�อยู่เป�นหลักแหล่งชัดเจน

“ตัวอย่างตารางการคํานวณอัตราดอกเบี�ยลดต้นลดดอก”

ค่างวด

ดอกเบี�ยที�ต้องจ่ายทั�งหมด

เงินต้นคงเหลือ

ดอกเบี�ยแบบ
“ลดต้นลดดอก”

ดอกเบี�ย

ป�ดบัญชีก่อนกําหนด
ดอกเบี�ยจะคํานวณแบบ “ลดต้นลดดอก” ดังนั�นระบบจะคํานวณ

อัตราดอกเบี�ยถึงวันที�ผู้กู้มาชําระจากยอดหนี�ที�ผู้กู้คงค้างเท่านั�น

ค่าติดตามภาคสนาม 

(กรณีค้างชําระตั�งแต่ 3 งวดขึ�นไป) 
ไม่เรียกเก็บ 
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ผู้ขอสินเชื�อเป�นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

นั�นจะต้องปลอดภาระหนี�หรือภาระผูกพันธ์

ผู้ขอสินเชื�อมทีี�อยูป่�จจุบันและที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น ในจังหวัด

ที�มีสาขาเฮงลิสซิ�งเป�ดทําการ

Sales Sheet
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

*** กรุณาอ่านการเป�ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และควรศึกษารายละเอียด 
รวมทั�งเงื�อนไขโดยละเอียดก่อนที�จะตัดสินใจใช้บริการ



ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทร.1361

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ

ดอกเบี�ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อป� 

“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) แล้ว” 

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

- ค่าอากรแสตมป�

- ค่าอากรแสตมป�ของสัญญาคํ�าประกันเงินกู้

0.05% ของวงเงินกู้              
(แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)

10 บาท

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื�น

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

- ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน

ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ตามตารางค่าธรรมเนยีมการชาํระเงิน

ค่าใช้จ่ายที�เป�นต้นทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ

- ค่าปรับกรณีผิดนัดชําระ (คิดจากเงินในงวดที�จา่ย) ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี� มีผลใช้บังคับได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลียนแปลง เอกสารฉบับนี�ใหไ้ว้เพื� อเป�นข้อมูลทั�วไปสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ

บริษัท เฮงลิสซิ�ง แอนด์ แคปป�ตอล จํากัด (มหาชน) เท่านั�น มไิด้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารนี� (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที� บริษัทฯ เพื� อสอบถามข้อมูลเพิ� มเติม)

ประกันชีวิตคุ้มครอง

วงเงินสินเชื�อ

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต

ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชงิและ

ทุพพลภาพชั�วคราวสิ�นเชงิ ทั�ง

จาการเจ็บป�วยและอุบตั  ิเหตุ

เพื�อ คุ้มครองวงเงินสินเชื�อ

โดย บริษัทประกนัภัยจะเป�น

ผู้รับผดิ ชอบชาํระหนี�คงคา้ง

แทนผู้กู้ตาม เงื�อนไขที�ระบุไว้ใน

กรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจ

เพื�อคุ้มครองการเสียชวีิต และ

ทรัพยส์ินของบคุคลภายนอก

ความเสียหายของตัวรถ และ

ขยายความคุ้มครองสําหรบัผู้

ขับขี�และผูโ้ดยสารหากเกดิ

อุบตัเิหตุระหว่างการขับขี�หรือ

โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน

ภัย รวมถงึความคุ้มครองการ

ประกนัตัวผูข้บัขี�ในคดีอาญา

ประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบคุคล (PA)

เพื�อค้ ุมครองการเสยีชวีิตสญู

เสียอวัยวะ สายตา หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชงิจาก

อุบัติเหตุ และขยายความ

คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจาก

การถูกฆาตกรรมหรือขณะ

ขับขี�หรือโดยสารรถ

จักรยานยนต์ และขยายความ

คุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล

จากอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์

ภาคบงัคับ (พ.ร.บ.)

โดย พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครอง

ทุกคนท ี่ประสบภยัจากรถ ทั�ง

เรื�องค่ารักษาพยาบาล และเงิน

ปลงศพกรณีเสยีชวีิตเงนิชดเชย

หากสูญเสยีอวัยวะรวมถึงเงนิ

ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการ

พักรักษาตัวเป�นผูป้�วยในโรง

พยาบาล *หากเจ้าของรถไม่ทํา

พ.ร.บ. จะมีความผิดตามกฎหมาย

มีโทษปรับไม่เกนิ 10,000 บาท*

เลือกทําประกันอะไรได้บ้าง??
ควรศกึษาเงื�อนไขการ

รับประกันจากเจ้าหน้าที�

ก่อนการตัดสินใจ

 

- ค่าบริการต่อภาษีประจําป�

- ค่าบริการคัดป�ายวงกลมใหม่

- ค่าบริการทําแผ่นป�ายทะเบียน

- ค่าแจ้งย้ายค่าหยดุใช้

รถ (กรณีลูกค้าขอแจ้ง

หยดุใช้)

ตามที�กรมขนส่งทางบก
เรียกเก็บจรงิ 

และค่าดําเนินการ 
ตามสมควรแก่เหตุ 

 

รถจักรยานยนต์ 
ไม่เกิน 100 บาท/ครั�ง 

 

รถยนต์ 
ไม่เกิน 180 บาท/ครั�ง

- ค่าออกเอกสารเกี�ยวกบังาน

ทะเบียนรถ/สัญญา

- ค่าประกันการยืมเล่มทะเบียน
ไม่เรียกเก็บ

- กรณีฟองคดีแต่ยังไม่มีการสบืพยาน

แล้วถอนฟอง

- กรณีฟองคดีแต่ยังไม่มีการสบืพยาน

และสามารถประนอมหนี�ได้

- กรณียื�นฟองคดีและสืบพยานแล้ว

ตามบริษัทฯ กําหนด
และค่าธรรมเนียมศาล

ตามจริง

ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั�วไป 

และหากต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมูล ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลที�เปลี�ยนแปลงให้กับทาง บริษัทฯ ทราบ

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

ท่านสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ�มเติมไดท้ี� www.hengleasing.com หรือ สอบถามทางเจ้าหน้าที�สาขาของ
 ่

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

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชกี่อนวันครบกําหนดชาํระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีใหท้า่นทางไปรษณีย์ ตาม

ที�ท่านไดแ้จ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื�อแจ้งให้ชําระหนี�หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยหลังจากที�ท่านชาํระเงินเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที�ทา่นไดแ้จ้งไว้กับบริษัทฯ

ช่องทางในการติดตอ่ของบริษัทฯ เพื� อสอบถามเพิ� มตมิเกี�ยวกบั
ผลิตภัณฑ์นี� หรือแจ้งเปลียนแปลงข้อมูลการติดตอ่ของทา่น

เพื�อประโยชนส์ูงสุดกรุณาผ่อนชาํระค่างวดให้ตรงวันที�กําหนด ทั�งนี ้ หากชาํระหลังวันที ่กําหนดหรือชาํระค่างวดบางส่วน

ถือว่า ท่านยงัมียอดค้างชําระและผิดนัดชาํระหนี� ณ วันที�ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตราดอกเบี�ย รวมค่าบริการ

เบี�ยปรับ และค่าธรรมเนียมใดๆ เมื�อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อป� ของยอดคงค้างทั�งหมดตั�งแต่วันที�เริ�ม

ผิดนดัจนถึง วันชําระยอดคงค้างเสร็จสิ�น

ข้อควรระวัง ในเรืองสําคัญ

ไม่มีคา่ธรรมเนียม

มีค่าบริการรับชําระเงิน

แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร

Internet Banking

ไม่มีคา่ธรรมเนียม

ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

ลูกค้าเฮงลสิซิ�ง สามารถชําระเงินได้ที�ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี�

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควร

เกบ็ ใบเสร็จหรือใบรับฝากชาํระไว้

เป�น หลักฐานการชําระเงินทุกครั�ง

* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที�ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม

เฮงลิสซิ�งทุกสาขาทั�วประเทศ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)

หรือร้านค้าชั�นนําทั�วไป ท ี่มีสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์
เซอร์วิส”

ค่าเลี�ยงประกัน ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
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