Sales Sheet

สินเชื่อรถ

ลีสซิ่งกสิกรไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์” สาหรับบุคคลธรรมดา และนิ ติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้ อรถแต่ไม่ตอ้ งการชาระค่ารถทั้งหมดเป็ นเงินสดในคราวเดียว โดยกาหนดให้ลกู ค้าในฐานะผูเ้ ช่า
ซื้ อผ่อนชาระค่าเช่าซื้ อ (ค่างวด) ในอัตราดอกเบี้ ยแบบคงที่ ชาระเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญา และลีสซิ่งกสิกรไทยในฐานะผูใ้ ห้เช่าซื้ อจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าวให้ลกู ค้าเมื่อชาระเงินค่างวดครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
รถใหม่ :

หมายเหตุสาหรับทุกผลิตภัณฑ์ :
- ประเภทการผ่อนชาระแบบชาระทุกเดือน
- อัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ลีสซิ่งกสิกร
ไทยกาหนดซึ่งการคานวณแบบรายงวดเป็ นแบบอัตราดอกเบี้ ยเงินต้นคงที่(Flat Rate)
โดยการผ่อนชาระคิดแบบลดต้นลดดอก ใช้เพื่อการคิดส่วนลดดอกเบี้ ยกรณีปิดบัญชี
ก่อนกาหนด
- ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท

-วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 100% ของราคารถ
-ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 84 เดือน (7ปี )

สินเชื่อรถที่อยูภ่ ายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้ อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 หมายถึง
สินเชื่อเช่าซื้ อรถกับผูเ้ ช่าซื้ อที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่เช่าซื้ อรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล
รถใช้แล้ว : -วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 100% ของประเมิน รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็ นการส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่
-ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 72 เดือน (6ปี ) นาไปใช้ทาการขนส่ง เพื่อการค้า หรือธุรกิจของตนหรือเพื่อสินจ้าง

ค่างวด

ค่าใช้จา่ ยที่ตอ้ งจ่าย นอกจากค่างวด
เริม่ ทาสัญญา

ค่างวด

ครบปี ที่ 1 ค่างวด

หลักการผ่อนชาระ ลดต้นลดดอก

ค่างวด

ค่าต่อภาษีรถประจาปี

ค่ามัดจาป้าย (ป้ายแดง)*

ค่าต่อภาษีรถประจาปี

ค่าเบี้ ยประกันภัยรถ และ
พ.ร.บ.

ค่าเบี้ ยประกันภัยรถ และพ.ร.บ.

ค่าเบี้ ยประกันภัยรถ
และ พ.ร.บ.

ค่าโอนกรรมสิทธิ์รถเป็ นของ
ลูกค้าตามอัตราที่กรมขนส่งทาง
บกเรียกเก็บ และค่าบริการ
เพิ่มเติมเฉพาะกรณีรถบรรทุก

* เป็ นค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยให้ผแู ้ ทนจาหน่ายรถ (โชว์รูมรถ)
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่น (ถ้ามี)

การปิ ดสัญญาเช่าซื้ อก่อนครบกาหนด

ดอกเบี้ ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
ทาให้งวดแรกๆมีดอกเบี้ ยสูง
ค่างวดช่วงแรกเมื่อตัดดอกเบี้ ยแล้วจึงเหลือ
ตัดเงินต้นได้นอ้ ย

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาชาระค่างวดตรงตามวันที่กาหนด
-กรณีผิดนัดชาระค่างวดลูกค้าจะถูกทวงถามหนี้ และต้องชาระค่าใช้จา่ ยในการทวงถามหนี้ ตามอัตราที่
บริษัทกาหนด
-กรณีผิดนัดชาระค่างวด 3 งวด ลูกค้าอาจถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ บริษัทอาจขอรับรถคืนโดยลูกค้าจะ
ถูกดาเนิ นการติดตามทวงถามหนี้ และอาจถูกดาเนิ นการฟ้ องร้องเป็ นคดี ทั้งนี้ มีคา่ ใช้จา่ ยใดๆ ในการ
ทวงถามหนี้ ค่าเช่าซื้ อ ตามจานวนที่ลีสซิ่งกสิกรไทยได้ใช้จา่ ยไปจริงโดยประหยัด ตามความจาเป็ นและมี
เหตุอนั สมควร
-ท่านมีสิทธิขอเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อคืนได้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอนุ มตั ิสินเชื่อให้ท่าน
ได้โดยยืน่ คาร้องขอได้ที่ สาขา/ตัวแทนขาย/Kleasing Call Center 02-6969999 ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ

ดอกเบี้ ยแบบ
"ลดต้นลดดอก"

ส่วนลดปิ ดบัญชีก่อน
กาหนดคิดจากส่วนนี้

ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมด

ดอกเบี้ ยแบบ
Flat Rate
เฉลี่ยต่องวด

สูตรการคานวณและตัวอย่างการคานวณอัตราดอกเบี้ ย กรณีสินเชื่อรถที่อยูภ่ ายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรือ่ งให้ธุรกิจให้เช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561
ตัวอย่าง ลูกค้าต้องการซื้ อรถราคา 600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท (ต้องผ่อน 480,000บาท) อัตราดอกเบี้ ย 3% ต่อปี ผ่อน 60
เดือน (5ปี ) อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) +3% ต่อปี สมมติ Effective Interest Rate ของ
สัญญานี้ = 6% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ ยผิดนัด 9% ต่อปี สมมติลกู ค้าชาระปกติในงวดแรกแต่ในงวดที่ 2 ไม่ชาระ
ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด (บาท) = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน x อัตราดอกเบี้ ย x ระยะเวลาผ่อน (ปี ) = (480,000 x3%) x5 ปี = 72,000 บาท

ลูกค้าที่ประสงค์จะชาระค่าเช่าซื้ อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิ ดสัญญาเช่าซื้ อก่อนครบกาหนด
ลูกค้าจะได้รบั ส่วนลดอัตราดอกเบี้ ยเช่าซื้ อ 50% ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
(ด้วยวิธีการคานวณดอกเบี้ ยทางบัญชีแบบอัตราลดต้นลดดอก)

KL-S-001_102563

= ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมด
(ยอดขอสินเชื่อ x จานวนปี )

ครบปี สุดท้าย
ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย

ค่าบริการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์*

อัตราดอกเบี้ ยเงินต้นคงที่ (Flat Rate)

เงินต้นคงเหลือ

งวดแรก

งวด 2
ค่างวด

งวด 3
เบี้ ยปรับ

ไม่มาชาระ

ชาระปกติ

จานวนผ่อน/เดือน = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน + ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด
ดอกเบี้ ยผิดนัด(บาท) = จานวนผ่อน/เดือน x (วันที่คา้ ง/365) x เบี้ ยปรับ%
= 9,200 x (30/365) x 9% = 68.05 บาท
จานวนงวด
= (480,000 + 72,000) / 60 = 9,200 บาท
เบี้ ยปรับ ลีสซิ่งกสิกรไทยสามารถเรียกเบี้ ยปรับได้ในอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี ( Effective Interest Rate) +3% ของจานวนเงินค่างวดที่ผเู้ ช่าซื้ อผิดนัด
ชาระ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หมายถึงอัตราดอกเบี้ ยที่คานวณแบบลดต้นลดดอก
โดยคิดจากต้นเงินคงเหลือในแต่ละงวด และลูกค้าจะต้องชาระค่าติดตามทวงหนี้ ตามอัตราที่บริษัทกาหนด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
ค้างชาระ 1 งวด
300บาท/งวด

กรณียงั ไม่บอกเลิกสัญญา (รวมกรณีบอกเลิกแล้วแต่ยงั ไม่มีผล)

ค้างชาระ 2 งวด
400บาท/งวด

ค้างชาระ 3 งวด
500 บาท/งวด

หรื อ

กรณีบอกเลิกสัญญามีผลตามกฎหมายแล้ว

ค่าใช้จา่ ยกรณีลงพื้ นที่ไปพบลูกค้า ค้างชาระ 4-7 งวด ค้างชาระ8-9 งวด ค้างชาระ 10 งวดขึ้ นไป
1,200บาท/งวด
1,500บาท/งวด 2,000 บาท/งวด
1,000 -6,000 บาท

และอาจมีคา่ ใช้จา่ ยอื่นตามจริง (ถ้ามี) (ตามอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ลีสซิ่งกสิกรไทยกาหนด)
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สินเชื่อรถ
ทาไมต้องทาประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
เพื่อคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผขู้ บั ขี่/ผูโ้ ดยสารที่อยูใ่ นรถ หรือบุคคลที่อยูน่ อกรถที่
ประสบภัยจากรถ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เพื่อคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล และการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ
Q : ประโยชน์ของการทาประกันภัย
A : ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้ น อัน
เนื่ องจากความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
Q : ทาทุนประกันภัยต ่ากว่ามูลค่ารถจะเกิดอะไรขึ้ น
A : กรณีทาทุนประกันภัยตา่ กว่ามูลค่ารถ จะได้รบั ค่าสินไหม
ทดแทนตามสัดส่วนความเสียหายจริง เทียบกับทุนประกัน
Q : ผูข้ บั รถไม่มีหรือไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถประกันภัยรถภาค
สมัครใจคุม้ ครองหรือไม่
A : ประกันไม่คุม้ ครองรถคันที่เอาประกันภัย

Q : ลูกค้าต้องทาประกันภัยด้วยทุนประกันและระยะเวลา
คุม้ ครองเท่าไร
A : ทุนประกันไม่นอ้ ยกว่ายอดค่าเช่าซื้ อรถทั้งหมด หรือไม่นอ้ ย
กว่า 80% ของราคารถตลอดระยะเวลาเช่าซื้ อ และสาหรับ
รถใหม่ให้ทาประกันภัยชั้น 1 ตลอดอายุสญ
ั ญา(บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุ โลมการทาประกันภัย)
Q : ข้อดีของการทาประกันภัย
A : ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยกับลูกค้า กรณีรถที่เอาประกันเป็ น
เหตุสร้างความเสียหายแก่ผขู้ บั ขี่, ผูโ้ ดยสาร หรือ ตัวรถเอง

ทาไมจึงควรทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
การทาประกันเพื่อคุม้ ครองวงเงินหากลูกค้าเสียชีวติ บริษัทประกันจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระหนี้
แทนลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
Q : การประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อมีกี่รูปแบบ
A : มี 2 รูปแบบ คือ แบบประกันชีวติ และ แบบประกันอุบตั ิเหตุ
ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความคุม้ ครองที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด
เช่น ประกันอุบตั ิเหตุไม่คุม้ ครองกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บป่ วย
และไม่มีความคุม้ ครองการชดเชยค่างวดกรณีทุพพลภาพ
ชัว่ คราว เป็ นต้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้
ลูกค้าจะไม่ทาประกันหรือเลือกทาประกันกับประกันภัยที่
น่ าเชื่อถือรายอื่นได้
Q : ประโยชน์ของการทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
A : กรณีผขู้ อสินเชื่อเสียชีวติ ภาระหนี้ จะไม่ตกไปที่ทายาทผูเ้ สีย
ชีวติ บริษัทประกันเป็ นผูช้ าระหนี้ แทนตามทุนประกันที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์

Q : บังคับให้ลกู ค้าทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
หรือไม่
A : ไม่บงั คับ เป็ นทางเลือกที่ลกู ค้าจะทา ลูกค้ามีสิทธิ
เลือกที่จะทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึ่ง
ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ
Q : ลูกค้าควรทาประกัน ด้วยทุนประกัน และระยะเวลา
คุม้ ครองเท่าไหร่
A : ทาตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงินสินเชื่อ แต่ท้งั นี้ ขึ้ นอยู่
กับลูกค้า สามารถเลือกทุนประกันและ ระยะเวลา
คุม้ ครองได้เอง ทั้งนี้ หากไม่เต็มวงเงิน หรือไม่ครบ
ระยะเวลาเงินกู ้ จะมีความเสี่ยง ของสินไหมทดแทนที่ไม่
ครอบคลุมภาระหนี้

แนะนานายหน้าประกันภัยของลีสซิ่งกสิกรไทย
ลีสซิ่งกสิกรไทยขอแนะนาบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (PMIB) บริษัทในเครือของลีสซิ่งกสิกรไทย
เป็ นผูแ้ นะนาการทาประกันภัยทั้งประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นทุกชนิ ด ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลได้ที่ โทร 02 676 8799 หรือ pmib.kasikornleasing.com อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีสิทธิเลือกทา ประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆได้
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คาถามเกี่ยวกับการเช่าซื้ อรถที่ทุกคนควรรู ้
Q : กรณีลกู ค้ามาปิ ดบัญชีก่อนกาหนดลูกค้าได้สว่ นลดเท่าไรและวิธีคานวณอย่างไร
A : เมื่อลูกค้าประสงค์จะปิ ดบัญชีกอ่ นกาหนด ลูกค้าจะได้ส่วนลดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่
ยังใม่ถึงกาหนดชาระ* ซึ่งลูกค้าจะดูได้จากใบแนบการผ่อนชาระค่างวด ที่แนบมาพร้อมสัญญาเช่าซื้ อในครั้งแรก
ภาระหนี้ ที่ลกู ค้าต้องชาระในกรณีปิดบัญชีก่อนกาหนด
= ยอดหนี้ เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระหักส่วนลด 50% (คานวณตามระบบบัญชีแบบลด
ต้นลดดอก หรือ Effective Rate)+ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่เหลือตลอดอายุสญ
ั ญา + ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (ถ้ามี)
Q : การนารถไปใช้ตา่ งประเทศ
A : ห้ามนารถไปใช้ต่างประเทศ เว้นแต่ กรณีพิเศษ
ลูกค้าได้ยนื่ เป็ นหนังสือต่อลีสซิ่งกสิกรไทยให้
พิจารณาอนุ มตั ิการนารถไปใช้ต่างประเทศ
(บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุ มตั ิหรือไม่
อนุ มตั ิตามเหตุจาเป็ นเป็ นกรณีๆไป) เมื่อได้รบั
อนุ มตั ิผเู้ ช่าซื้ อต้องนาชุดเอกสารที่ได้รบั จาก
ลีสซิ่งกสิกรไทยไปประกอบการยืน่ ต่อกรมการ
ขนส่งทางบกเพื่อทาเรื่องขอนารถยนต์ออกไปใช้
นอกราชอาณาจักร ตามรายละเอียดที่กรมการ
ขนส่งทางบกกาหนด

Q : ความรับผิดชอบของลูกค้ากรณีผิดนัดชาระหนี้
A : ก่อน ลีสซิ่งกสิกรไทยนารถกลับคืน
เมื่อลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน และลีสซิ่งกสิกรไทยมี
หนังสือทวงถามให้ชาระหนี้ แต่ลกู ค้าเพิกเฉยไม่ชาระภายใน 30
วัน ตามที่ระบุไว้ ถือเป็ นการบอกเลิกสัญญา ลูกค้ามีภาระ
รับผิดชอบคืนรถพร้อมทั้งมูลหนี้ ส่วนที่ขาดอยูต่ ามสัญญา (คือ
ค่างวดค้างชาระและมูลหนี้ คงค้างตามสัญญาทั้งหมด ค่าทวง
ถามหนี้ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (ถ้ามี)แก่ลีสซิ่งกสิกรไทย
หลัง ลีสซิ่งกสิกรไทยนารถกลับคืน
ลีสซิ่งกสิกรไทยจะนารถออกขายทอดตลาด (กรณี
รถบรรทุกอาจมีการขายรถโดยวิธีการอื่น) หากขายรถได้ราคา
เกินกว่ามูลหนี้ ส่วนที่ขาดอยูต่ ามสัญญาจะคืนเงินให้ลกู ค้า หาก
ได้ราคาน้อยกว่ามูลค่าส่วนที่ขาดอยูต่ ามสัญญาลูกค้ายังคงต้อง
รับผิดชอบภาระหนี้ จนครบถ้วน

Q : วิธีการนารถที่อยูร่ ะหว่างการผ่อนชาระค่างวดไปขายต่อที่ถูกต้อง
A : หากยังผ่อนไม่ครบ ห้ามนารถไปขายต่อโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เนื่ องจากกรรมสิทธิ์ยงั เป็ นของลีสซิ่งกสิกรไทย (มิฉะนั้นทั้ง
ลูกค้าและผูร้ บั ซื้ อรถจะถูกดาเนิ นคดีตามกฎหมาย)
หากต้องการขายต่อ
ให้ติดต่อมายังลีสซิ่งกสิกรไทยซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ทางลีสซิ่งกสิกรไทยจะให้รายละเอียดในการปิ ดบัญชีและขั้นตอน
ในการโอนรถไปยังผูร้ บั ซื้ อ โดยเงินที่ได้จากการขายรถเมื่อหักภาระหนี้ ตามสัญญาแล้วเงินที่เหลือจะเป็ นของลูกค้าต่อไปหรือ
ลีสซิ่งกสิกรไทยจะให้รายละเอียดในการแปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าซื้ อ ซึ่งผูร้ บั โอนสิทธิและหน้าที่จะเข้ามาเป็ นผูเ้ ช่าซื้ อใหม่แทนผูเ้ ช่าซื้ อ
รายเดิม ทั้งนี้ การพิจารณาผูเ้ ช่าซื้ อใหม่จะเป็ นไปตามนโยบายการพิจารณาสินเชื่อของลีสซิ่งกสิกรไทยเท่านั้น ผูเ้ ช่าซื้ อเดิม และผู้
จะเช่าซื้ อใหม่ไม่สามารถดาเนิ นการเองโดยพลการได้
*ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.)

ข้อสัญญาเช่าซื้ อที่สาคัญที่ทา่ นควรต้องทราบ :
> ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่เช่าซื้ อ วิธีการคานวณเงินและจานวนค่าเช่าซื้ อ ได้ที่บญ
ั ชีรายการเช่าซื้ อ
> หน้าที่ของผูเ้ ช่าซื้ อ สัญญาข้อ 1 การผ่อนชาระค่าเช่าซื้ อ ,ข้อ 3 การตรวจสภาพรถ ,ข้อ 5 การใช้รถ
> สิทธิของผูเ้ ช่าซื้ อ สัญญาข้อ 7 ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์รถเมื่อชาระค่าเช่าซื้ อครบถ้วน , ข้อ 13 การบอกเลิกสัญญา
> เบี้ ยปรับกรณีผิดนัดชาระหนี้ สัญญาข้อ 8
ทั้งนี้ ผูเ้ ช่าซื้ อควรศึกษารายละเอียดในสัญญาเช่าซื้ อทุกข้อ
ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนี ยมต่างๆได้ที่ www.kasikornleasing.com ในเมนูอตั รา
และค่าธรรมเนี ยม

สแกน QR Code
เพื่อดูรายละเอียด
ข้อความสัญญาเช่า
ซื้ อทั้งฉบับ ได้จาก
ที่นี่
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