
Sales Sheet
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สนิเชื�อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้

วงเงนิสินเชื�อ

สูงสุด 45,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม
ตั�งแต่ 12 - 36 งวด

(ขึ�นอยู่กับวงเงินสินเชื�อที�ได้รับอนุมัต)ิ

ประเภทของการผ่อนชาํระ

ผ่อนชําระทุกเดอืน

อัตราดอกเบี�ย

ลดต้นลดดอก (EIR) 

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อป�

สินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับที�มิใช่สินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป�นประกัน (ชื�อทางการโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย)

สินเชื�อส่วนบคุคล เป�นบริการสินเชื�ออเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื�อที�มกีําหนดระยะเวลา (Term Loan) เพื�อใช้ในการอุปโภคบริโภคสว่นบคุคลในชวีติประจาํวนั โดยให้วงเงินสูงสุด

ถึง 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท โดยไม่ต้องมหีลักทรัพยค์ํ�าประกัน และคิดอัตราดอกเบี�ยแบบลดต้นลดดอก ซึ�งท่านสามารถผอ่นชําระคืนเป�นงวดรายเดือน

กรุณาอ่านการเป�ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และ

ศึกษารายละเอียดเงื�อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการ

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื�อ

บุคคลธรรมดา สัญชาตไิทย อายุ 17-70 ป�

ณ วันที�เป�ดใบคําขอสินเชื�อ (รวมระยะเวลาผอ่นชาํระ

อายุไมเ่กนิ 75 ป�)

มีรายได้ประจําต่อเดือน 7,000 บาทขึ�นไป  

(แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที�บริษัทฯ กําหนด)

มีอายุงานตั�งแต่ 4 เดือน ขึ�นไป (ไมอ่ยูใ่นชว่งทดลองงาน

พักงาน หรืออยูใ่นระหว่างพิจารณาโทษ)

ผู้ขอสินเชื�อ พักอาศยัที�อยูป่�จจุบันหรือที�อยูต่าม

ทะเบียนบา้นและสถานที�ทาํงาน ระยะทางไม่เกนิ 30 กม. 

จากที�ตั�งสาขาที�ย ื่นขออนมุตัสิินเช ื่อ

ผู้ขอสนิเชื�อตอ้งมบีญัชสีินเชื�อส่วนบคุคลภายใตก้ารกํากับ

(P-Loan ไม่มหีลักประกัน) รวมทั�งหมดไมเ่กนิ 3 แห่ง

ป�ดบัญชีก่อนกําหนด

ดอกเบี�ยจะคํานวณแบบ “ลดต้นลดดอก” ดังนั�นระบบจะคํานวณ

อัตราดอกเบี�ยถึงวันที�ผู้กู้มาชําระจากยอดหนี�ที�ผู้กู้คงค้างเท่านั�น
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ตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี�ยลดตน้ลดดอก

ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื�อ 45,000 บาท เลือกผ่อน 36 งวด เมื�อวันที�

1 มกราคม 2566 โดยสัญญาระบุตอ้งผ่อนชาํระทุกวันที� 1 ของเดือน

อัตราดอกเบี�ย 25% ต่อป� เริ�มชําระงวดแรกวันที� 1 กุมภาพันธ์ 2566 

โดยมตีวัอย่างการคํานวณดอกเบี�ย ตามตาราง ดังนี�ดอกเบี�ยที�ตอ้งจ่ายทั�งหมด

ดอกเบี�ยแบบ
“ลดต้นลดดอก”

หลักการชําระดอกเบี�ยแบบ “ลดต้นลดดอก” (EIR)

ดอกเบี�ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบี�ยเยอะ และเมื�อตัดดอกเบี�ยแล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

เงินต้นคงเหลือ ดอกเบี�ย ค่างวด

งวดที�
วันที�ครบ

กําหนดชําระ

ค่างวด

(บาท)

ชําระดอกเบี�ย

(บาท)

ชําระเงินตน้

(บาท)

เงินต้นคงค้าง

(บาท) รายละเอียดการคํานวณดอกเบี�ย

0 45,000.00

1 1 ก.พ. 66 1,789.00 955.48 833.52 44,166.48 (45,000.00 x 25% x 31 / 365) = 955.48

2 1 มี.ค. 66 1,789.00 847.03 941.97 43,224.51 (44,166.48 x 25% x 28 / 365) = 847.03

3 1 เม.ย. 66 1,789.00 917.78 871.22 42,353.29 (43,224.51 x 25% x 31 / 365) = 917.78

4 1 พ.ค. 66 1,789.00 870.27 918.73 41,434.56 (42,353.29 x 25% x 30 / 365) = 870.27

5 1 มิ.ย. 66 1,789.00 879.77 909.23 40,525.34 (41,434.56 x 25% x 31 / 365) = 879.77

“ตัวอยา่งตารางการคํานวณอัตราดอกเบี�ยลดตน้ลดดอก”

** เพื� อประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที�

กําหนด หากประสบป�ญหาการชําระค่างวดกรุณาติดต่อ

บริษัทฯ ทันที เพื� อร่วมกันแก้ป�ญหาให้เหมาะสมกับความ

สามารถในการผ่อนชําระ **

*** กรุณาอ่านการเป�ดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ และควรศึกษารายละเอียด 
รวมทั�งเงื�อนไขโดยละเอยีดก่อนที�จะตัดสินใจใชบ้ริการ



ติดต่อศูนย์ลูกค้าสมัพันธ ์

โทร.1361 

ดอกเบี�ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อป�

“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) แล้ว”

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป� 0.05% ของวงเงินกู้

แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื�น

ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน

ค่าใชจ้่ายในการชําระเงิน

ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า ตามตาราง

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายที�เป�นต้นทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ

ชําระล่าช้า 1 งวด ไม่เกิน 50 บาท

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

(เฉพาะค่างวดคงค้างรวม 1,000 บาท ขึ�นไป)

ค่าใชจ้่ายกรณีเช็คคืน (ไมเ่กิน 200 บาท/ครั�ง) ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี� มผีลใชบ้งัคับไดจ้นกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี�ยนแปลง เอกสารฉบับนี�ให้ไว้เพื�อเป�นขอ้มลูทั�วไป

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

ในการชักชวนหรือขายผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

เปลี�ยนแปลงข้อมลูในเอกสารนี� (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที� บริษัทฯ เพื�อสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ)

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

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

และหากต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมูล ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลที�เปลี�ยนแปลงให้กับทางบริษัทฯ ทราบ

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

เพื�อประโยชนส์ูงสุดกรุณาผ่อนชาํระค่างวดให้ตรงวันที�กําหนด ทั�งนี� หากชําระหลังวันที�กําหนดหรือชาํระค่างวด

บางส่วน ถือว่าท่านยงัมียอดค้างชําระและผิดนัดชาํระหนี� ณ วันที�ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตรา

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

ยอดคงค้างทั�งหมดตั�งแต่วันที�เริ�มผดินดัจนถึงวันชาํระยอดคงค้างเสร็จสิ�น

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชกี่อนวันครบกําหนดชาํระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีใหท้า่นทาง

ไปรษณีย์ ตามที�ทา่นไดแ้จ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื�อแจ้งให้ชําระหนี�หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยหลังจากที�ท่านชาํระ

เงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที�ทา่นไดแ้จ้งไว้กับบริษัทฯ

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

ช่องทางในการติดตอ่ของบริษัทฯ เพื� อสอบถามเพิ� มเตมิเกี�ยวกบั
ผลิตภัณฑ์นี� หรือแจ้งเปลี�ยนแปลงข้อมูลการติดตอ่ของทา่น

ข้อควรระวัง ในเรื�องสําคัญ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ลูกค้าเฮงลสิซิ�ง สามารถชําระเงินได้ที�ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี�
หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควร

เกบ็ ใบเสร็จหรือใบรับฝากชาํระไว้

เป�น หลักฐานการชําระเงินทุกครั�ง

* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที�ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีคา่ธรรมเนียม

มีค่าบริการรับชําระเงิน

แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

ตู้ ATM และเคาน์เตอรธ์นาคาร

Internet Banking

ไม่มีคา่ธรรมเนียม

ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

เฮงลิสซิ�งทุกสาขาทั�วประเทศ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)

หรือร้านค้าชั�นนําทั�วไป ท ี่มีสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี� 
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