สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

Sales Sheet

สินเชื่อเช่าซื้ อรถกสิกรไทย (รถใหม่/รถใช้แล้ว)
ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” สาหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้ อรถแต่ไม่ตอ้ งการชาระค่ารถทั้งหมดเป็ นเงินสดในคราวเดียว โดยกาหนดให้ผเู้ ช่าซื้ อจะผ่อนชาระเงิน
ค่าเช่าซื้ อ (ค่างวด) ในอัตราดอกเบี้ ยแบบคงที่ ชาระเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญา และลีสซิ่งกสิกรไทย จะโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวให้ผเู้ ช่าซื้ อเมื่อชาระเงินค่างวดครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์” สาหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลที่เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆมาขอเช่าซื้ อ ผูเ้ ช่าซื้ อยังคงครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติเพียงแต่ตอ้ งโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
มาเป็ นของลีสซิ่งกสิกรไทย โดยผูเ้ ช่าซื้ อสามารถเลือกวิธีการคานวณดอกเบี้ ยแบบคงที่ หรือแบบลดต้นลดดอกในการทาสัญญาเช่าซื้ อได้ และลีสซิ่งกสิกรไทยจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวกลับคืนให้ผเู้ ช่าซื้ อเมื่อชาระเงินค่างวดครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
หมายเหตุสาหรับทุกผลิตภัณฑ์ :
รถช่วยได้กสิกรไทย :
รถใหม่ :
- วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 100% ของราคารถ
- ประเภทการผ่อนชาระแบบชาระทุกเดือน
- วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
- ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 84 เดือน (7ปี )
- อัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ลีสซิ่งกสิกร
- ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 72 เดือน (6ปี )
ไทยกาหนด ซึ่งการคานวณแบบรายงวดเป็ นแบบอัตราดอกเบี้ ยเงินต้นคงที่ (Flat Rate)
รถใช้แล้ว : - วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
- กรณีอตั ราดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอก ลูกค้าจะชาระ สูงกว่า
โดยการผ่อนชาระคิดแบบลดต้นลดดอก
- ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 72 เดือน (6ปี )
ค่างวดที่กาหนดไว้ได้
- ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท

ค่าใช้จา่ ยที่ตอ้ งจ่าย นอกจากค่างวด
เริม่ ทาสัญญา

ค่างวด

ครบปี ที่ 1 ค่างวด

ครบปี สุดท้าย
ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย

ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ *
ค่ามัดจาป้าย (ป้ายแดง)*
ค่าตรวจสอบและประเมินราคารถ
สาหรับรถใช้แล้วและรถช่วยได้กสิกรไทย

ค่างวด

ค่าต่อภาษีรถประจาปี
ค่าเบี้ ยประกันภัยรถ
และ พ.ร.บ.

ค่าเบี้ ยประกันภัยรถ และ พ.ร.บ.

ค่าต่อภาษีรถประจาปี

= ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมด
(ยอดขอสินเชื่อ x จานวนปี )

เงินต้นคงเหลือ
ดอกเบี้ ยแบบ
"ลดต้นลดดอก"

ส่วนลดปิ ดบัญชีก่อน
กาหนดคิดจากส่วนนี้

ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมด

ดอกเบี้ ยแบบ
Flat Rate
เฉลี่ยต่องวด

ค่าเบี้ ยประกันภัยรถ
และ พ.ร.บ.
ค่าโอนกรรมสิทธิ์รถ

สูตรการคานวณและตัวอย่างการคานวณอัตราดอกเบี้ ย

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่น

ตัวอย่าง ลูกค้าต้องการซื้ อรถราคา 600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท (ต้องผ่อน 480,000 บาท) อัตราดอกเบี้ ย 3% ต่อปี ผ่อน 60 เดือน
(5ปี ) อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดที่ MRR+10 (MRR ธนาคารกรุงไทย) สมมติ MRR = 5 ดังนั้น อัตราดอกเบี้ ยผิดนัด 15% ต่อปี ลูกค้าชาระปกติในงวด
แรกแต่ในงวดที่ 2 ไม่ชาระ

* เป็ นค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยให้ผแู ้ ทนจาหน่ายรถ (โชว์รูมรถ)

กรณีปิดบัญชีก่อนกาหนด
กรณีสินเชื่อเช่าซื้ อ รถใหม่/รถใช้แล้วและรถช่วยได้กสิกรไทยแบบอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ผูเ้ ช่าซื้ อที่
ประสงค์จะขอชาระค่าเช่าซื้ อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชาระค่าเช่าซื้ อเป็ นรายงวดตามสัญญา
(ปิ ดบัญชี) ผูเ้ ช่าซื้ อจะได้รบั ส่วนลดดอกเบี้ ยในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 50% ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ยงั ไม่
ถึงกาหนดชาระ (คานวณแบบอัตราดอกเบี้ ยลดต้นลดดอก)
กรณีสินเชื่อเช่าซื้ อ รถช่วยได้กสิกรไทยแบบอัตราดอกเบี้ ยลดต้นลดดอก
6 หากผูเ้ ช่าซื้ อที่ประสงค์จะขอปิ ดบัญชีภายในหกเดือนนับจากวันที่ทาสัญญาเช่าซื้ อ ผูเ้ ช่าซื้ อจะ
ได้รบั ส่วนลดดอกเบี้ ยในอัตรา 50% ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
6 หากผูเ้ ช่าซื้ อประสงค์จะปิ ดบัญชีหลังจากเดือนที่ 6 นับจากวันที่ทาสัญญาเช่าซื้ อเป็ นต้นไป
ผูเ้ ช่าซื้ อจะชาระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ ยคงค้างที่คานวณถึงวันปิ ดบัญชี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาผ่อนชาระให้ตรงวันที่กาหนด
กรณีผิดนัดชาระค่างวด 3 งวด อาจถูกยึดรถ
และมีค่าใช้จา่ ยในการติดตามยึดรถเพิ่ม
KL-S-001_042561

ดอกเบี้ ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
ทาให้งวดแรกๆมีดอกเบี้ ยสูง
ค่างวดช่วงแรกเมื่อตัดดอกเบี้ ยแล้วจึงเหลือ
ตัดเงินต้นได้นอ้ ย

อัตราดอกเบี้ ยเงินต้นคงที่ (Flat Rate)

ค่างวด

หลักการผ่อนชาระ ลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด (บาท) = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน x อัตราดอกเบี้ ย x ระยะเวลาผ่อน (ปี ) = (480,000 x3%) x5 ปี = 72,000 บาท
งวดแรก

ค่างวด

ชาระปกติ

จานวนผ่อน/เดือน = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน + ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด
จานวนงวด
= (480,000 + 72,000)/60 = 9,200 บาท

งวด 2

เบี้ ยปรับ

งวด 3

ไม่มาชาระ

ดอกเบี้ ยผิดนัด(บาท) = จานวนผ่อน/เดือน x (วันที่คา้ ง/365) x เบี้ ยปรับ%
= 9,200 x (30/365) x 15% = 113.42 บาท

เบี้ ยปรับ ผูใ้ ห้เช่าซื้ อสามารถเรียกเบี้ ยปรับได้ในอัตรา MRR+10 ของจานวนเงินค่างวดที่ผเู้ ช่าซื้ อผิดนัดชาระ โดย MRR หมายถึงอัตราดอกเบี้ ยที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้าชั้นดีรายย่อย ของธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) และผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องชาระค่าติดตามทวงหนี้ ตามอัตราที่บริษัทกาหนด
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2 งวด
ค้างชาระ 3 งวดเป็ นต้นไป
300บาท/งวด
400บาท/งวด
500 บาท/งวด
และอาจมีคา่ เร่งรัดติดตามกรณีพนักงานเร่งรัดหนี้ หรือตัวแทนที่ผใู้ ห้เช่าซื้ อมอบหมาย ลงพื้ นที่ไปพบลูกค้า 1,000-6,000บาท และค่าใช้จา่ ยอื่นตามจริง
ค่าติดตามทวงถามหนี้

Sales Sheet

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

คำถำมเกี่ยวกับกำรเช่ ำซือ้ รถที่ทกุ คนควรรู้

ทำไมต้ องทำประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
เพื่อคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผขู้ บั ขี่/ผูโ้ ดยสารที่อยูใ่ นรถ หรือบุคคลที่อยูน่ อกรถที่ประสบภัยจากรถ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เพื่อคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล และการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ
Q : ประโยชน์ของการทาประกันภัย
A : ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้ น อัน
เนื่ องจากความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

Q : ลูกค้าต้องทาประกันภัยด้วยทุนประกันและระยะเวลา
คุม้ ครองเท่าไหร่
A : ทุนประกันไม่นอ้ ยกว่ายอดค่าเช่าซื้ อรถทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่า 80% ของราคารถตลอดระยะเวลาเช่าซื้ อ และ
สาหรับรถใหม่ให้ทาประกันภัยชั้น 1 ในปี แรก

Q : ทาทุนประกันภัยต ่ากว่ามูลค่ารถจะเกิดอะไรขึ้ น
A : กรณีทาทุนประกันภัยตา่ กว่ามูลค่ารถ จะได้รบั ค่าสินไหม
ทดแทนตามสัดส่วนความเสียหายจริงเทียบกับทุนประกัน

Q : ข้อดีของการทาประกันภัย
A : ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยกับลูกค้า กรณีรถที่เอาประกันเป็ นเหตุ
สร้างความเสียหายแก่ผขู้ บั ขี่, ผูโ้ ดยสาร หรือตัวรถเอง

ทำไมจึงควรทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
การทาประกันเพื่อคุม้ ครองวงเงินหากผูเ้ ช่าซื้ อเสียชีวติ บริษัทประกันจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระหนี้ แทน
ผูเ้ ช่าซื้ อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
Q : การประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อมีกี่รูปแบบ
A : มี 2 รูปแบบ คือ แบบประกันชีวติ และ แบบประกัน อุบตั ิเหตุ
ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความคุม้ ครองที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด
เช่น ประกันอุบตั ิเหตุไม่คุม้ ครองกรณีเสียชีวติ จากการ
เจ็บป่ วย และไม่มีความคุม้ ครองการชดเชยค่างวดกรณีทุพพล
ภาพชัว่ คราว เป็ นต้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ทาประกันหรือเลือกทาประกันกับ
ประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นได้
Q : ประโยชน์ของการทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
A : กรณีผขู้ อสินเชื่อเสียชีวติ ภาระหนี้ จะไม่ตกไปที่ทายาทผูเ้ สีย
ชีวติ บริษัทประกันเป็ นผูช้ าระหนี้ แทนตามทุนประกันที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์

Q : บังคับให้ลกู ค้าทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่
A : ไม่บงั คับ เป็ นทางเลือกที่ลกู ค้าจะทา ลูกค้ามีสิทธิเลือก
ที่จะทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่มี
ผลต่อการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ
Q : ลูกค้าควรทาประกัน ด้วยทุนประกันและระยะเวลา
คุม้ ครองเท่าไหร่
A : ทาตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงินสินเชื่อ แต่ท้งั นี้ ขึ้ นอยู่
กับลูกค้า สามารถเลือกทุนประกันและระยะเวลา
คุม้ ครองได้เอง ทั้งนี้ หากไม่เต็มวงเงิน หรือไม่ครบ
ระยะเวลาเงินกู ้ จะมีความเสี่ยงของสินไหมทดแทนที่ไม่
ครอบคลุมภาระหนี้

แนะนานายหน้าประกันภัยของลีสซิ่งกสิกรไทย
ลีสซิ่งกสิกรไทยขอแนะนาบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (PMIB)บริษัทในเครือของลีสซิ่งกสิกรไทย
เป็ นผูแ้ นะนาการทาประกันภัยทั้งประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นทุกชนิ ด
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02 676 8799 อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ช่าซื้ อมีสิทธิเลือกที่จะทาประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆได้

Q : กรณีลกู ค้ามาปิ ดบัญชีก่อนกาหนดลูกค้าได้สว่ นลดเท่าไหร่และวิธีคานวณอย่างไร
A : เมื่อผูเ้ ช่าซื้ อประสงค์จะปิ ดบัญชี จะได้ส่วนลดดอกเบี้ ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ 50%* คือดอกเบี้ ยของค่างวดคงเหลือทาง
ผูเ้ ช่าซื้ อจะได้ส่วนลด 50% ซึ่งจะดูได้จากใบแนบการผ่อนชาระค่างวด ซึ่งบริษัทได้แนบให้พร้อมสัญญาในครั้งแรก
ภาระหนี้ ที่ลกู ค้าต้องชาระในกรณีปิดบัญชี = ยอดหนี้ เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระหักส่วนลด
50% (คานวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate) +
ภาษีมูลค่าเพิ่ม + ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (ถ้ามี)
Q : การนารถไปใช้ในต่างประเทศ
A : ห้ามนารถไปใช้ในต่างประเทศ เว้นแต่
- กรณีพิเศษที่ผเู้ ช่าซื้ อยืน่ เป็ นหนังสือขอให้บริษัท
อนุ มตั ิ
- เมื่อได้รบั อนุ ญาตแล้วให้ผเู้ ช่าซื้ อนาชุดเอกสารยืน่
ขอที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อทาเรื่องขอนารถ
ออกไปใช้นอกราชอาณาจักรตามรายละเอียดที่กรม
ขนส่งทางบกกาหนด
ยืน่ ขอบริษทั

ยืน่ ขอกรมขนส่ง

Q : วิธีการนารถที่อยูร่ ะหว่างการผ่อนชาระค่างวดไปขายต่อที่ถูกต้อง
A : หากยังผ่อนไม่ครบ ห้ามนารถไปขายต่อโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เนื่ องจากกรรมสิทธิ์ยงั เป็ นของบริษัท (มิฉะนั้นทั้งผูเ้ ช่าซื้ อ
และผูร้ บั ซื้ อรถจะถูกดาเนิ นคดีตามกฎหมาย)
หากต้องการขายต่อ
ให้ติดต่อมายังบริษัทซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ทางบริษัทจะให้รายละเอียดในการปิ ดบัญชีและขั้นตอนในการโอนรถไป
ยังผูร้ บั ซื้ อ โดยเงินที่ได้จากการขายรถเมื่อหักภาระหนี้ ตามสัญญาแล้วเงินที่เหลือจะเป็ นของผูเ้ ช่าซื้ อต่อไป หรือบริษัทจะให้
รายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าซื้ อ ซึ่งผูซ้ ื้ อรถจะเข้ามาเป็ นผูเ้ ช่าซื้ อใหม่แทนผูเ้ ช่าซื้ อรายเดิม ทั้งนี้ การพิจารณาผู้
เช่าซื้ อใหม่จะเป็ นไปตามนโยบายการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทเท่านั้น ผูเ้ ช่าซื้ อเดิมและผูจ้ ะเช่าซื้ อใหม่ไม่สามารถ
ดาเนิ นการเองโดยพลการได้
* ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.)

เจ้าหน้าที่ได้อธิบายข้อมูลสาคัญครบถ้วน ตอบข้อซักถาม และส่งมอบ Sales Sheet แก่ขา้ พเจ้าแล้ว
ลงชื่อ___________________________ ผูข้ อเช่าซื้ อ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้ อ เช่น ดอกเบี้ ยผิดนัดชาระ (ข้อ 8.)
และการปิ ดบัญชีก่อนกาหนด (ข้อ 9.)
ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆได้ที่ www.kasikornleasing.com ในเมนูอตั ราและค่าธรรมเนียม
KL-S-001_042561

Q : ความรับผิดของลูกค้าหลังรถถูกยึดมาขายทอดตลาด *
A : จะถูกบอกเลิกสัญญาและยึดรถมาขายทอดตลาด
ถ้าค้างชาระติดกัน 3 งวดและบริษัทได้มีหนังสือบอก
กล่าวทวงถามและให้เวลาในการชาระภายใน 30 วัน
ลูกค้ามีภาระรับผิดชอบ ค่าติดตามทวงถามหนี้ และยึดรถ
ค่าธรรมเนี ยมการขายทอดตลาดและภาระหนี้ คงค้าง
ทั้งหมด
หลังขายทอดตลาด ถ้ามีเงินเหลือจากการหักชาระหนี้
จะคืนเงินให้ลกู ค้าต่อไป หากขาดทุน ลูกค้ายังคงต้อง
รับผิดชอบภาระหนี้ ที่เหลือจนครบทั้งหมด

(___________________________)

ลงชื่อ___________________________ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผูใ้ ห้
(___________________________) คาอธิบายผลิตภัณฑ์
และส่งมอบเอกสาร
เบอร์โทรติดต่อ____________________ Sale Sheet ให้ลกู ค้า

