
 

 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑส์นิเช่ือเช่าซ้ือ 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑฉ์บบัน้ีและควรศึกษารายละเอียด

และเง่ือนไขโดยละเอียดกอ่นท่ีผูเ้ชา่ซ้ือจะตดัสินใจซื้ อหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

 

ผูข้ายผลิตภณัฑ:์ ธนาคารกสกิรไทย/ บรษิัท ลีสซ่ิงกสกิรไทย จ  ากัด 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บรษิัท ลีสซ่ิงกสกิรไทย จ  ากดั 

ช่ือผลิตภณัฑ:์ สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย/สินเช่ือรถช่วยได้

กสกิรไทย 

1 มกราคม 2559 

1. ค าอธบิายผลิตภณัฑส์นิเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย/ สนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย โดยยอ่ 

สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย (รถใหม่/รถใชแ้ลว้)        

ลีสซิ่งกสิกรไทยใหบ้ริการผลิตภณัฑ ์“สินเช่ือเช่าซื้ อรถยนต์” ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมีความประสงค์จะซื้ อรถแต่ไม่ตอ้งการช าระค่ารถ

ทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยผูเ้ชา่ซ้ือจะผ่อนช าระเงินค่าเชา่ซ้ือ คิดอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ช าระค่างวดเท่ากนัตลอดอายุสญัญา โดยลีสซิ่งกสิกรไทย

จะโอนกรรมสิทธ์ิในรถดงักล่าวใหผู้เ้ชา่ซ้ือเม่ือช าระเงินค่างวดครบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

สนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย 

ลีสซิ่งกสิกรไทยใหบ้ริการผลิตภณัฑ ์“สินเช่ือรถช่วยไดก้สิกรไทย” ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมีรถอยู่ในครอบครองและมีช่ือเป็นผูถื้อ

กรรมสิทธ์ิปราศจากภาระผกูพนัใดๆ โดยลูกคา้สามารถน ารถพรอ้มทะเบียนรถมาขอสินเช่ือ โดยท่ีลูกคา้ยงัสามารถครอบครองและใชร้ถไดต้ามปกติเพียง

โอนกรรมสิทธ์ิรถเป็นของลีสซ่ิงกสิกรไทย และเม่ือลูกคา้ผ่อนช าระค่าเช่าซ้ือครบถว้นแลว้กรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของรถจะกลบัคืนเป็นของลูกคา้ทนัที ทั้งน้ี 

ลกูคา้สามารถเลือกใชว้ิธีการค านวณดอกเบ้ียแบบคงท่ี หรือแบบลดตน้ลดดอก ในการท าสญัญา   

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑส์นิเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย/ สนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย 

ตวัอยา่งการค านวณ 

รถใหม่ รถใชแ้ลว้ 

วงเงินสงูสุด 80% ของราคารถ (หรือขึ้ นกบัยอดเงินดาวน์) 

ระยะเวลาสงูสุด 84 เดือน (7ปี) 

อตัราดอกเบ้ียสงูสุด  4.70 % ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 

(Flat Interest Rate)) 

วิธีการค านวณดอกเบ้ีย:ดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระทั้งหมด = เงินตน้ x

อตัราดอกเบ้ียต่อปี xระยะเวลาผ่อนช าระ (ปี) 

วงเงินสงูสุด  80% ของราคารถ (หรือขึ้ นกบัยอดเงินดาวน์) 

ระยะเวลาสงูสุด 60 เดือน (5ปี) 

อตัราดอกเบ้ียสงูสุด 6.50 % ต่อปี(อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี (Flat 

Interest Rate)) 

วิธีการค านวณดอกเบ้ีย: ดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระทั้งหมด = เงินตน้ x 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี x ระยะเวลาผ่อนช าระ (ปี) 

รถจกัรยานยนต ์ รถชว่ยไดก้สิกรไทย 

วงเงินสงูสุด 80% ของราคารถ (หรือขึ้ นกบัยอดเงินดาวน์) 

ระยะเวลาสงูสุด 48 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียสงูสุด 9% ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี (Flat 

Interest Rate)) 

วิธีการค านวณดอกเบ้ีย: ดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระทั้งหมด = เงินตน้ x 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี x ระยะเวลาผ่อนช าระ (ปี) 

วงเงินสงูสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต ์

ระยะเวลาสงูสุด 72 เดือน (6ปี) 

อตัราดอกเบ้ียสงูสุด 13 % ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี (Flat 

Interest Rate)) 

วิธีการค านวณดอกเบ้ีย: ดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระทั้งหมด = เงินตน้ x 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี x ระยะเวลาผ่อนช าระ (ปี) 

หมายเหตุ: โดยวงเงิน/ระยะเวลาในการผ่อนช าระสงูสุดท่ีลกูคา้สามารถกูย้มืไดน้ั้น ลีสซิ่งกสิกรไทยจะพิจารณาจาก ราคารถหรือราคาประเมินของรถท่ี

น ามาขอสินเชื่อและความสามารถในการช าระหน้ีของลกูคา้ 

3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบรกิาร 

 ค่าบริการต่อภาษีรถ 

 ค่าบริการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ 

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการอ่ืนๆ รวมทั้งอตัราค่าบริการขา้งตน้ กรุณาดูประกาศไดท่ี้ www.kasikornleasing.comหรือสอบถามท่ีลีสซ่ิงกสิกรไทยทุก

สาขาหรือสอบถามไดท่ี้เบอร ์02-696-9999 

4. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัติามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑส์ินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย / สนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย 

ค่าเบ้ียปรบัเน่ืองจากช าระค่าเช่าซ้ือ (ค่างวด) ล่าชา้: การช าระค่างวดในแต่ละงวดจะตอ้งตรงตามวนัท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา หากไม่ช าระภายในวนั

ดงักล่าว ผูข้อเช่าซื้ อจะตอ้งเสียเบ้ียปรบัในอตัราดอกเบ้ียส าหรบัลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ใน

อตัรารอ้ยละเท่ากบั MRR+10 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่างวดท่ีตอ้งช าระต่อเดือนนับแต่วนัผิดนัดช าระจนกวา่จะช าระเสร็จ) 

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัการตดิตามทวงถามหน้ีและการตดิตามรถท่ีเช่าซ้ือคืน: 

- ค่าใชจ้า่ยในการติดตามค่าเชา่ซ้ือ กรณีคา้งช าระ 1-3 งวด  : 88 บาท/ งวด 

- ค่าใชจ้า่ยในการติดตามค่าเชา่ซ้ือ กรณีคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั : 500 บาท/ งวด 

- ค่าเร่งรดัติดตาม กรณีสง่พนักงานเร่งรดัของลีสซ่ิงกสิกรไทยไปพบลกูคา้ 3,000 - 6,000 บาท และค่าใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดขึ้ น 

ทั้งน้ี ลกูคา้หรือบุคคลซึ่งลกูคา้ไดร้ะบุไวเ้พื่อการทวงถามหน้ี  อาจไดร้บัการติดตามทวงถามหน้ี ภายใต ้พ.ร.บ.การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 จากผู้

ใหบ้ริการเรียกเก็บหน้ีท่ีลีสซิ่งกสิกรไทยวา่จา้งหรือไดร้บัมอบอ านาจใหเ้ป็นตวัแทนในการติดตามทวงถามหน้ี โดยมีค่าใชจ้า่ยตามประกาศท่ีลีสซิ่งกสิกรไทย

ก าหนด  
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การบอกเลิกสญัญา: หากคา้งช าระค่างวด 3 งวดติดต่อกนั รวมถึงกรณีผูเ้ชา่ซ้ือไมป่ฏิบติัตามขอ้ตกลง เง่ือนไขผกูพนัใดๆ ในสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงและลีสซ่ิง

กสิกรไทยมีหนังสือบอกกล่าวผูเ้ชา่ซ้ือใหใ้ชเ้งินรายงวดท่ีคา้งช าระแลว้น้ัน ลีสซ่ิงกสิกรไทยอาจใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาต่อผูเ้ชา่ซ้ือ และผูเ้ชา่ซ้ือจะตอ้งสง่มอบ

รถคืนใหแ้กลี่สซิ่งกสิกรไทยในสภาพเรียบรอ้ยใชก้ารไดดี้ 

หมายเหตุ:ดูประกาศอตัราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม/ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมล่าสุดไดท่ี้ www.kasikornleasing.comหรือสอบถามท่ีลีสซ่ิงกสิกรไทยทุก

สาขาหรือสอบถามไดท่ี้หมายเลข 02-696-9999 

5. กรณีช าระเงินตามสญัญาเช่าซ้ือก่อนครบก าหนด 

สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย (รถใหม่/รถใชแ้ลว้)        

หากผูเ้ชา่ซ้ือช าระค่าเชา่ซ้ือทั้งจ านวนกอ่นครบก าหนดสญัญา ผูเ้ช่าซื้ อจะไดร้บัส่วนลดดอกเบ้ียในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของดอกเบ้ี ยเช่าซื้ อท่ียงั

ไม่ถึงก าหนดช าระ โดยคิดค านวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าดว้ยเร่ืองสญัญาเช่าตามท่ีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่ าดว้ย

วิชาชีพบญัชีก าหนดและปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี  

หมายเหตุ:สอบถามยอดค่าเชา่ซ้ือคงเหลือ การค านวณสว่นลดดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม/ค่าบริการอ่ืนๆ ไดท่ี้ลีสซ่ิงกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามไดท่ี้

หมายเลข หรือ 02-696-9999 

สนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย 

กรณีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี หากผูเ้ชา่ซ้ือช าระค่าเชา่ซ้ือทั้งจ านวนกอ่นครบก าหนดสญัญา ผูเ้ช่าซื้ อจะไดร้บัส่วนลดดอกเบ้ียในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

50 ของดอกเบ้ียเชา่ซ้ือท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ โดยคิดค านวณตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเร่ืองสญัญาเชา่ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี

ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชีก าหนดและปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี  

กรณีอตัราดอกเบ้ียแบบลดตน้ลดดอก หากผูเ้ชา่ซ้ือประสงคจ์ะปิดบญัชีภายใน 6 เดือนนับจากวนัท่ีท าสญัญาเชา่ซ้ือ ลีสซิ่งกสิกรไทยตกลงใหส้่วนลดแก่

ผูเ้ชา่ซ้ือในอตัรารอ้ยละ 50 ของดอกเบ้ียเชา่ซ้ือท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ หากผูเ้ช่าซื้ อประสงคจ์ะปิดบญัชีหลงัจากเดือนท่ี 6 นับจากวนัท่ีท าสญัญาเช่าซื้ อเป็น

ตน้ไป ลีสซิ่งกสิกรไทยตกลงคิดเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้ง โดยค านวณถึงวนัปิดบญัชี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากบนัทึกต่อทา้ยสญัญาเช่าซื้ อแบบลด

ตน้ลดดอกหรือติดต่อท่ี www.kasikornleasing.com หรือสอบถามท่ีลีสซ่ิงกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถามไดท่ี้หมายเลข 02-696-9999 

6. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนั 

กรณีมีผูค้ ้าประกนัในสินเช่ือเชา่ซ้ือรถยนตก์สิกรไทย/สินเชื่อรถชว่ยไดก้สิกรไทย หากเม่ือผูเ้ชา่ซ้ือผิดนัดและลีสซิ่งกสิกรไทยไดมี้หนังสือบอกกล่าวไปยงั

ผูค้ ้าประกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ และเม่ือลีสซิ่งกสิกรไทยมีสิทธิเรียกใหผู้ค้ ้าประกนัช าระหน้ีได้ ลีสซิ่งกสิกรไทยมีสิทธิติดตามทวงถามค่าเช่าซื้ อ (ค่า

งวด) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีลูกคา้คา้งช าระท่ีผูค้ ้าประกนัหรือบุคคลท่ีผูค้ ้าประกนัระบุไวเ้พื่อการทวงถามหน้ี รวมถึงอาจมีการด าเนินการทางกฎหมายกบัผูค้ ้า

ประกนั 

7. การท าประกนัวินาศภยัส าหรบัผลิตภณัฑส์ินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย/ สินเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย 

ประกนัภยัรถส าหรบัสนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย (รถใหม่/รถใชแ้ลว้)        

ลูกคา้จะตอ้งจดัใหมี้การท าประกนัภยัรถยนต์คันท่ีเช่าซื้ อเป็นประกนัภยัรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกนัภยัรถภาคสมคัรใจประเภทประกนัภั ย

ชั้นหน่ึง โดยระบุช่ือ “บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ากดั” เป็นผูร้บัประโยชน์ตลอดอายุสญัญาเชา่ซ้ือ และมีวงเงินคุม้ครอง (ทุนประกนัภยั) มากกว่าหรือเท่ากบั

ยอดค่าเชา่ซ้ือรถทั้งหมด หรือไมต่ า่กวา่ 80% ของราคารถตลอดระยะเวลาเชา่ซ้ือ โดยลกูคา้เป็นผูจ้ดัหาประกนัภยัเอง หรือติดต่อสอบถามข้อมลูประกนัภยั

ท่ีบริษัท PMIB (บริษัทผูใ้หบ้ริการนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัภยั ของลีสซ่ิงกสิกรไทย) โทรศพัทห์มายเลข 02-676-8799 

ประกนัภยัรถส าหรบัสนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย 

ลกูคา้จะตอ้งจดัใหมี้การท าประกนัภยัรถยนตค์นัท่ีเชา่ซ้ือเป็นประกนัภยัรถภาคบงัคบั (พ.ร.บ.) และประกนัภยัรถภาคสมคัรใจประเภท 1 , 2, หรือ 2+  

ทุนประกนัตอ้งไม่น้อยกว่า 80% ของราคาประเมินรถยนต์คนัท่ีมาขอสินเช่ือ โดยระบุช่ือ “บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั” เป็นผูร้ับประโยชน์ตลอดอายุ

สญัญาเชา่ซ้ือ  ทั้งน้ี ลกูคา้เป็นผูจ้ดัหาประกนัภยัเอง หรือสอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

8. ความเสีย่งท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑส์นิเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย/ สนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทย 

 แมใ้นสถานการณท่ี์อตัราดอกเบ้ียใหเ้ชา่ซ้ือรถในตลาดลดต า่ลงกวา่อตัราท่ีระบุในสญัญาเชา่ซ้ือ ลกูคา้ยงัคงมีภาระตอ้งจา่ยดอกเบ้ียในอัตราเดิม

คงท่ีตลอดอายุสญัญา 

 กรณีช าระค่าเชา่ซ้ือ (ค่างวด) ล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด จะมีเบ้ียปรบัและค่าติดตามทวงถาม ทั้งน้ี หากคา้งช าระค่าเชา่ซ้ือ 3 งวดติดต่อกนั นอกจากจะมี

ภาระค่าเบ้ียปรบั ค่าติดตามทวงถามท่ีเพิ่มขึ้ นแลว้ ลกูคา้อาจถกูบอกเลิกสญัญา ติดตามน ารถกลบัคืน และอาจด าเนินการตามกฎหมาย 

9. รายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สกิรไทย/สนิเช่ือรถช่วยไดก้สกิรไทยและช่องทางการตดิตอ่ลีสซ่ิงกสกิรไทย 

หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ผูเ้ชา่ซ้ือสามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้เว็บไซต ์www.kasikornleasing.com หรือ สอบถามไดท่ี้ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั 

ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และลีสซ่ิงกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อทางโทรศพัท์

หมายเลข 0-2696-9999  

10. ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่น่าสนใจ 

- 

ค าเตอืน : รถที่อยูใ่นความครอบครองของผูเ้ช่าซ้ืออาจถูกยดึได ้หากคา้งช าระค่าเช่าซ้ือตดิตอ่กนั 3 งวด 

1. ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 

2. หมายเหตุ: เอกสารน้ีเป็นเพียงขอ้มลูเพิ่มเติม ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 
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