Sales Sheet

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ

ลีสซิ่งกสิกรไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ และรถบรรทุก สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลที่เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ และรถบรรทุก ที่ปราศจากภาระผูกพันใดๆ มาจัดทาเป็ นสัญญาเช่าซื้ อ โดยลูกค้ายังคง
ครอบครองและใช้รถยนต์หรือรถบรรทุกที่มาขอเช่าซื้ อได้ตามปกติ เพียงแต่ตอ้ งโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถบรรทุกมาเป็ นของลีสซิ่งกสิกรไทย โดยกรณีทาสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์ลกู ค้าสามารถเลือกวิธีการคานวณดอกเบี้ ยแบบอัตราดอกเบี้ ยคงที่
(Flat Rate) หรือแบบอัตราดอกเบี้ ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)ก็ได้ สาหรับลูกค้าที่ทาสัญญาเช่าซื้ อรถบรรทุก สัญญาเช่าซื้ อจะระบุการคานวณอัตราดอกเบี้ ยเป็ นแบบอัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) เท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าผ่อนชาระค่างวด
เช่าซื้ อจนครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้ อแล้วลีสซิ่งกสิกรไทยจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าวกลับคืนให้แก่ลกู ค้า
สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ (Car to Cash)
- รถยนต์ หมายถึง รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล และรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล
- บุคคลธรรมดา : วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ
- นิ ติบุคคล : วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมินรถ
- ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 72 งวด (6 ปี )
- เลือกการคานวณอัตราดอกเบี้ ยแบบอัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) หรือแบบอัตรา
ดอกเบี้ ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)ก็ได้

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถบรรทุก
- รถบรรทุก หมายถึง รถบรรทุกที่มีจานวนล้อตั้งแต่ 4 ล้อ
แต่ไม่เกิน 12 ล้อ และไม่ใช่รถบรรทุกส่วนบุคคล
- วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ
- ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 72 งวด (6 ปี )
- กาหนดการคานวณอัตราดอกเบี้ ยเป็ นแบบอัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate)

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

หลักกำรผ่อนชำระ ลดต้นลดดอก

ค่ำใช้จำ่ ยที่ตอ้ งจ่ำย นอกจำกค่ำงวด
เริม่ ทำสัญญำ

ค่างวด

ครบปี ที่ 1 ค่างวด

ครบปี สุดท้ำย
ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย

ค่ำบริกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถเป็ น
ของลีสซิ่งกสิกรไทย

ค่ำงวด

ค่ำต่อภำษีรถประจำปี

ค่ำอำกรแสตมป์ เพื่อกำรโอนกรรมสิทธิ์รถ

ค่ำต่อภำษีรถประจำปี

ค่ำเบี้ ยประกันภัยรถ
และ พ.ร.บ.

ค่ำเบี้ ยประกันภัยรถ
และ พ.ร.บ.

ค่ำโอนกรรมสิทธิ์รถ
เป็ นของลูกค้ำ*

ค่ำเบี้ ยประกันภัยรถ และพ.ร.บ.(กรณี
ประกันภัยเหลือควำมคุม้ ครองไม่ถึง 1 เดือน)

* ตำมอัตรำที่กรมขนส่งทำงบกเรียกเก็บ และค่ำบริกำรเพิ่มเติมเฉพำะ
กรณีรถบรรทุก

ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำยอื่น

ดอกเบี้ ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
ทาให้งวดแรกๆมีดอกเบี้ ยสูง
ค่างวดช่วงแรกเมื่อตัดดอกเบี้ ยแล้วจึงเหลือ
ตัดเงินต้นได้นอ้ ย

ส่วนลดปิ ดบัญชีก่อน
กำหนดคิดจำกส่วนนี้

ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งจ่ำยทั้งหมด

ดอกเบี้ ยแบบ
Flat Rate
เฉลี่ยต่องวด

สูตรกำรคำนวณและตัวอย่ำงกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ ย กรณี Car to Cash
ตัวอย่าง ลูกค้าได้รบั อนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ สาหรับรถยนต์ (Car to Cash) 480,000 บาท อัตราดอกเบี้ ย
คงที่ (Flat Rate) 3% ต่อปี ผ่อน 60 เดือน (5ปี ) อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) +3% ต่อปี
สมมติ Effective Interest Rate ของสัญญานี้ = 6% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ ยผิดนัด 9% ต่อปี สมมติลกู ค้าชาระปกติในงวดแรกแต่ในงวดที่ 2 ไม่ชาระ
ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชำระทั้งหมด (บำท) = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน x อัตราดอกเบี้ ย x ระยะเวลาผ่อน (ปี ) = (480,000 x3%) x5 ปี = 72,000 บำท
ค่ำงวด

งวด 2

เบี้ ยปรับ

งวด 3

ไม่มาชาระ

ชาระปกติ

กำรปิ ดสัญญำเช่ำซื้ อก่อนครบกำหนด

KL-S-002_102563

= ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งจ่ำยทั้งหมด
(ยอดขอสินเชื่อ x จานวนปี )

ดอกเบี้ ยแบบ
"ลดต้นลดดอก"

งวดแรก

กรณี Car to Cash และ รถบรรทุก เฉพาะที่เลือกการคานวณดอกเบี้ ยแบบอัตราดอกเบี้ ยคงที่
(Flat Rate) ลูกค้าที่ประสงค์จะชาระค่างวด (ค่าเช่าซื้ อ) ทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิ ดสัญญาเช่าซื้ อ
ก่อนครบกาหนด จะได้รบั ส่วนลดอัตราดอกเบี้ ย 50% ของดอกเบี้ ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ (ด้วย
วิธีการคานวณดอกเบี้ ยทางบัญชีแบบอัตราลดต้นลดดอก)
กรณี Car to Cash เฉพาะที่เลือกการคานวณดอกเบี้ ยแบบอัตราดอกเบี้ ยลดต้นลดดอก (Effective
Rate) หากลูกค้าประสงค์ขอปิ ดสัญญาก่อนครบกาหนดภายในหกเดือนนับจากวันที่ทาสัญญาลูกค้า
จะได้รบั ลดอัตราดอกเบี้ ย 50% ของดอกเบี้ ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ (ด้วยวิธีการคานวณดอกเบี้ ย
ทางบัญชีแบบอัตราลดต้นลดดอก) แต่หากลูกค้าประสงค์ขอปิ ดสัญญาก่อนครบกาหนดหลังจาก
เดือนที่หกนับจากวันที่ทาสัญญาเป็ นต้นไป ลูกค้าจะชาระเพียงเงินต้น ภาษีมลู ค่าเพิ่มคงเหลือ
ตลอดอายุสญ
ั ญา และดอกเบี้ ยคงค้างที่คานวณถึงวันปิ ดสัญญาเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ ยเงินต้นคงที่ (Flat Rate)

เงินต้นคงเหลือ

ยอดหนี้ ที่ตอ้ งชำระทั้งหมด = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน + ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด = 480,000 + 72,000 = 552,000
จำนวนผ่อน/เดือน = ยอดหนี้ ต้องชาระทั้งหมด + ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ของยอดหนี้ ที่ตอ้ งชาระทั้งหมด
จานวนงวด

ดอกเบี้ ยผิดนัด(บำท)
= จานวนผ่อน/เดือน x (วันที่คา้ ง/365) x เบี้ ยปรับ%

= 9,844 x (30/365) x 9% = 72.82 บาท

= (552,000 + (552,000 x 7%)) / 60 = 9,844 บาท

เบี้ ยปรับ ผูใ้ ห้เช่าซื้ อสามารถเรียกเบี้ ยปรับได้ในอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี ( Effective Interest Rate) +3 ของจานวนเงินค่างวดที่ผเู้ ช่าซื้ อผิดนัดชาระ ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หมายถึงอัตราดอกเบี้ ยที่คานวณแบบลดต้นลดดอก โดยคิดจาก
ต้นเงินคงเหลือในแต่ละงวด และผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องชาระค่าติดตามทวงหนี้ ตามอัตราที่บริษัทกาหนด
ค่ำติดตำมทวงถำมหนี้
ค้างชาระ 1 งวด
300บาท/งวด

กรณียงั ไม่บอกเลิกสัญญำ (รวมกรณีบอกเลิกแล้วแต่ยงั ไม่มีผล)

ค้างชาระ 2 งวด
400บาท/งวด

ค้างชาระ 3 งวด
500 บาท/งวด

หรื อ

กรณีบอกเลิกสัญญำมีผลตำมกฎหมำยแล้ว

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 (ตามอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ลีสซิ่งกสิกรไทยกาหนด)
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สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ
สูตรกำรคำนวณและตัวอย่ำงกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ ย รถบรรทุก

Q&A

ตัวอย่าง ลูกค้าได้รบั อนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ สาหรับรถบรรทุก 600,000 บาท อัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate)
7.92% ต่อปี ผ่อน 48 เดือน (4 ปี ) อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) +3% ต่อปี Effective Interest
Rate ของสัญญานี้ =14.21% (14.21%+3% = 17.21%) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดต้องไม่เกิน 15% ต่อปี กรณีนี้จึงคิดเป็ น 15% สมมติลกู ค้า
ชาระปกติในงวดแรก แต่ในงวดที่ 2 ไม่ชาระ
ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชำระทั้งหมด (บำท) = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน x อัตราดอกเบี้ ย x ระยะเวลาผ่อน (ปี ) =(600,000x7.92%) x4 ปี = 190,080 บำท
งวดแรก

ค่ำงวด

งวด 2

เบี้ ยปรับ

งวด 3

ไม่มาชาระ

ชาระปกติ

ยอดหนี้ ที่ตอ้ งชำระทั้งหมด = เงินต้นที่ตอ้ งผ่อน + ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด = 600,000 + 190,080 = 790,080
จำนวนผ่อน/เดือน = ยอดหนี้ ต้องชาระทั้งหมด + ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ของยอดหนี้ ที่ตอ้ งชาระทั้งหมด

= จานวนผ่อน/เดือน x (วันที่คา้ ง/365) x เบี้ ยปรับ%

= (790,080 + (790,080 x 7%)) / 48 = 17,612 บาท

เบี้ ยปรับ ผูใ้ ห้เช่าซื้ อสามารถเรียกเบี้ ยปรับได้ในอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)+3 ของจานวนเงินค่างวดที่ผเู้ ช่าซื้ อผิดนัดชาระ ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ ยที่คานวณแบบลดต้นลดดอก โดยคิดจาก
ต้นเงินคงเหลือในแต่ละงวดและผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องชาระค่าติดตามทวงถามหนี้ ตามอัตราที่บริษัทกาหนด
กรณียงั ไม่บอกเลิกสัญญำ (รวมกรณีบอกเลิกแล้วแต่ยงั ไม่มีผล)
กรณีบอกเลิกสัญญำมีผลตำมกฎหมำยแล้ว
ค่ำติดตำมทวงถำมหนี้
ค้างชาระ 1 งวด
500บาท/งวด

ค้างชาระ 2 งวด
800บาท/งวด

ค้างชาระ 3 งวด
1,200 บาท/งวด

หรื อ

ค่าใช้จา่ ยกรณีลงพื้ นที่ไปพบลูกค้า
2,000 -10,000 บาท

ค่าติดตามทวงถาม
1,200 บาท/งวด

และอาจมีคา่ ใช้จา่ ยอื่นตามจริง (ตามอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ลีสซิ่งกสิกรไทยกาหนด)

ค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการติดตามทวงถาม
และเข้าครอบครองดูแลรักษารถ
2%-4% ของต้นเงินคงเหลือ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่ำน กรุณำชำระค่ำงวดตรงตำมวันที่กำหนด
 กรณีผิดนัดชาระค่างวดลูกค้าจะถูกทวงถามหนี้ และต้องชาระค่าใช้จา่ ยในการทวงถามหนี้ ตามอัตราที่บริษัทกาหนด
 กรณีผิดนัดชาระค่างวด 3 งวดลูกค้าอาจถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ บริษัทอาจขอรับรถคืน โดยลูกค้าจะถูกดาเนิ นการติดตามทวงถามหนี้
และอาจถูกดาเนิ นการฟ้ องร้องเป็ นคดี ทั้งนี้ มีคา่ ใช้จา่ ยใดๆในการ่ทวงถามหนี้ ค่าเช่าซื้ อตามจานวนที่บริษัทฯ ได้ใช้จา่ ยไปจริงโดยประหยัด
ตามความจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ กรณีเช่าซื้ อรถบรรทุกจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการยึดรถเพิ่มด้วย

ทำไมจึงควรทำประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
การทาประกันเพื่อคุม้ ครองวงเงินหากผูเ้ ช่าซื้ อเสียชีวติ บริษัทประกันจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระหนี้ แทนผูเ้ ช่าซื้ อตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
Q : กำรประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อมีกี่รูปแบบ
A : มี 2 รูปแบบ คือ แบบประกันชีวติ และ แบบประกันอุบตั ิเหตุ ซึ่งแต่ละรูปแบบมี
ความคุม้ ครองที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด เช่น ประกันอุบตั ิเหตุไม่คุม้ ครอง
กรณีเสียชีวติ จากการเจ็บป่ วย และไม่มีความคุม้ ครองการชดเชยค่างวดกรณี
ทุพพลภาพชัว่ คราว เป็ นต้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้
ลูกค้าจะไม่ทาประกันหรือเลือกทาประกันกับประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นได้
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ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
เพื่อคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผขู้ บั ขี่/ผูโ้ ดยสารที่อยูใ่ นรถ
หรือบุคคลที่อยูน่ อกรถที่ประสบภัยจากรถ
ประกันภัยรถภำคสมัครใจ
เพื่อคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหาย/
สูญหายของตัวรถ การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาลของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ

ดอกเบี้ ยผิดนัด(บำท)
= 17,612 x (30/365) x 15% = 217.13 บาท

จานวนงวด

ทำไมต้องทำประกันภัยรถ

Q : ประโยชน์ของกำรทำประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
A : กรณีผขู้ อสินเชื่อเสียชีวติ ภาระหนี้ จะไม่ตกไปที่ทายาทผูเ้ สีย
ชีวติ บริษัทประกันเป็ นผูช้ าระหนี้ แทนตามทุนประกันที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์

Q : ประโยชน์ของกำรทำประกันภัย
A : ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่
เกิดขึ้ น อันเนื่ องจากความเสียหายที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์
Q : ผูข้ บั รถไม่มีหรือไม่เคยมีใบอนุญำตขับรถ
ประกันภัยรถภำคสมัครใจคุม้ ครอง
หรือไม่
A : ประกันไม่คุม้ ครองรถคันที่เอาประกันภัย
Q : ทำทุนประกันภัยต ่ำกว่ำมูลค่ำรถจะเกิด
อะไรขึ้ น
A : กรณีทาทุนประกันภัยตา่ กว่ามูลค่ารถ จะ
ได้รบั ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนความ
เสียหายจริงเทียบกับทุนประกัน

Q : ลูกค้ำต้องทำประกันภัยด้วยทุน
ประกันและระยะเวลำคุม้ ครอง
เท่ำไหร่
A : ทุนประกันไม่นอ้ ยกว่ายอดค่าเช่าซื้ อรถ
ทั้งหมดหรือไม่นอ้ ยกว่า 80% ของราคา
รถตลอดระยะเวลาเช่าซื้ อ โดยให้ทา
ประกันภัยชั้น 1 ตลอดอายุสญ
ั ญา
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
อนุ โลมการทาประกันภัย)

Q : ข้อดีของกำรทำประกันภัย
A : ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยกับลูกค้า กรณีรถที่
เอาประกันเป็ นเหตุ สร้างความเสียหายแก่ผู้
ขับขี่, ผูโ้ ดยสาร หรือตัวรถเอง

Q : บังคับให้ลกู ค้ำทำประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่
A : ไม่บงั คับ เป็ นทางเลือกที่ลกู ค้าจะทา ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
หรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ

Q : ลูกค้ำควรทำประกัน ด้วยทุนประกันและระยะเวลำคุม้ ครองเท่ำไหร่
A : ทาตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงินสินเชื่อ แต่ท้งั นี้ ขึ้ นอยูก่ บั ลูกค้า สามารถเลือกทุนประกันและ
ระยะเวลาคุม้ ครองได้เอง ทั้งนี้ หากไม่เต็มวงเงิน หรือไม่ครบระยะเวลาเงินกู ้ จะมีความเสี่ยง
ของสินไหมทดแทนที่ไม่ครอบคลุมภาระหนี้
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สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ
คำถำมเกี่ยวกับกำรเช่ำซื้ อรถที่ทุกคนควรรู ้
Q : กรณีลกู ค้ำ Car to Cash ที่เลือกกำรคำนวณดอกเบี้ ยแบบ Effective Rate มำปิ ดสัญญำก่อนครบ
กำหนดลูกค้ำจะได้สว่ นลดเท่ำไหร่และมีวิธีกำรคำนวณส่วนลดอย่ำงไร
A : (1) ลูกค้าขอปิ ดสัญญาเช่าซื้ อก่อนครบกาหนด ภำยใน 6 เดือน นับจากวันที่ทาสัญญาเช่าซื้ อ จะ
ได้รบั ส่วนลดอัตราดอกเบี้ ยเช่าซื้ อ 50%* ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ (ด้วยวิธีการ
คานวณดอกเบี้ ยทางบัญชีแบบอัตราลดต้นลดดอก)

< < < ภายใน 6 เดือน
ภำระหนี้ ที่ลกู ค้ำต้องชำระในกรณีปิดสัญญำ = ยอดเงินต้นคงค้ำง + ดอกเบี้ ยเช่ำซื้ อที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระหักส่วนลด
50% (คำนวณตำมระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก( Effective Rate)) +
ภำษีมูลค่ำเพิ่มคงเหลือตลอดอำยุสญ
ั ญำ + ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ(ถ้ำมี)
A : (2) ลูกค้าขอปิ ดสัญญาเช่าซื้ อก่อนครบกาหนด หลังจำกเดือนที่ 6 นับจากวันที่ทาสัญญาเช่าซื้ อเป็ นต้นไป ลูกค้าจะชาระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยคงค้างที่คานวณถึงวันปิ ดสัญญาเช่าซื้ อเท่านั้น : กรุณำติดต่อลีสซิ่งกสิกรไทยเพื่อสอบถำมยอด
ปิ ดสัญญำ

Q : กำรนำรถไปใช้ในต่ำงประเทศ
A : ห้ามนารถไปใช้ในต่างประเทศ เว้นแต่ กรณี
พิเศษผูเ้ ช่าซื้ อได้ได้ยนื่ เป็ นหนังสือต่อลีสซิ่ง
กสิกรไทยให้พิจารณาอนุ มตั ิกการนารถไปใช้
ต่างประเทศ (บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาอนุ มตั ิหรือไม่อนุ มตั ิตามเหตุจาเป็ น
เป็ นกรณีๆไป) เมื่อได้รบั อนุ มตั ิผเู้ ช่าซื้ อต้อง
นาชุดเอกสารที่ได้รบั จากลีสซิ่งกสิกรไทยไป
ประกอบการยืน่ ต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อ
ทาเรื่องขอนารถยนต์ออกไปใช้นอก
ราชอาณาจักร ตามรายละเอียดที่กรมการ
ขนส่งทางบกกาหนด

ยืน่ ขอบริษทั

Q : ควำมรับผิดของลูกค้ำกรณีผิดนัดชำระหนี้ *
A : ก่อน ลีสซิ่งกสิกรไทยนารถกลับคืน
เมื่อลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ 3 งวดติดกัน และลีสซิ่งกสิกรไทย
มีหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้ แต่ลกู ค้าเพิกเฉยไม่ชาระ
ภายใน 30 วันตามที่ระบุไว้ ถือเป็ นการบอกเลิกสัญญา
ลูกค้ามีภาระรับผิดชอบคืนรถ พร้อมทั้งมูลหนี้ ส่วนที่ขาดอยู่
ตามสัญญา (คือ ค่างวดค้างชาระและมูลหนี้ คงค้างตาม
สัญญาทั้งหมด ค่าทวงถามหนี้ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (ถ้ามี)
แก่ลีสซิ่งกสิกรไทย)

ยืน่ ขอกรมขนส่ง

หลัง ลีสซิ่งกสิกรไทยนารถกลับคืน
ลีสซิ่งกสิกรไทยจะนารถออกขายทอดตลาด หากขายรถได้
ราคาเกินกว่ามูลหนี้ ส่วนที่ขาดอยูต่ ามสัญญาจะคืนเงินให้
ลูกค้า หากได้ราคาน้อยกว่ามูลค่าส่วนที่ขาดอยูต่ ามสัญญา
ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบภาระหนี้ จนครบถ้วน

หลังจาก 6 เดือน > > >
ภำระหนี้ ที่ลกู ค้ำต้องชำระในกรณีปิดสัญญำ = ยอดเงินต้นคงค้ำง + ดอกเบี้ ยเช่ำซื้ อคำนวณถึงวันที่ปิดสัญญำเช่ำซื้ อ
(คำนวณตำมระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก(Effective Rate)) +
ภำษีมูลค่ำเพิ่มคงเหลือตลอดอำยุสญ
ั ญำ + ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ(ถ้ำมี)

* ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.)
แนะนำนำยหน้ำประกันภัยของลีสซิ่งกสิกรไทย
ลีสซิ่งกสิกรไทยขอแนะนาบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
(PMIB)บริษัทในเครือของลีสซิ่งกสิกรไทย เป็ นผูแ้ นะนาการทาประกันภัยทั้งประกัน
คุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นทุกชนิ ด
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02 676 8799 หรือ pmib.kasikornleasing.com
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ช่าซื้ อมีสิทธิเลือกที่จะทาประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆได้

Q : วิธีกำรนำรถที่อยูร่ ะหว่ำงกำรผ่อนชำระค่ำงวดไปขำยต่อที่ถูกต้อง
A : หากยังผ่อนไม่ครบ ห้ามนารถไปขายต่อโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เนื่ องจากกรรมสิทธิ์ยงั เป็ นของบริษัท (มิฉะนั้นทั้งผูเ้ ช่าซื้ อ
และผูร้ บั ซื้ อรถจะถูกดาเนิ นคดีตามกฎหมาย)
หำกต้องกำรขำยต่อ
ให้ติดต่อมายังบริษัทซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ทางบริษัทจะให้รายละเอียดในการ
ปิ ดบัญชีและขั้นตอนในการโอนรถไปยังผูร้ บั ซื้ อ โดยเงินที่ได้จากการขายรถเมื่อหักภาระหนี้
ตามสัญญาแล้วเงินที่เหลือจะเป็ นของผูเ้ ช่าซื้ อต่อไป หรือบริษัทจะให้รายละเอียดในการขอ
เปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าซื้ อ ซึ่งผูซ้ ื้ อรถจะเข้ามาเป็ นผูเ้ ช่าซื้ อใหม่แทนผูเ้ ช่าซื้ อรายเดิม ทั้งนี้ การ
พิจารณาผูเ้ ช่าซื้ อใหม่จะเป็ นไปตามนโยบายการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทเท่านั้น ผูเ้ ช่า
ซื้ อเดิมและผูจ้ ะเช่าซื้ อใหม่ไม่สามารถดาเนิ นการเองโดยพลการได้

ท่านมีสิทธิขอเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อคืนได้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอนุ มตั ิสินเชื่อให้ท่านได้โดยยืน่ คาร้องขอได้ที่ สาขา/ตัวแทนขาย/KLeasing Call Center 02-6969999 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ

ข้ข้ออสัสัญญญำเช่
ญำเช่ำซื้ำซื้อทีอที่ส่สำคัำคัญญทีที่ท่ทำ่ นจ
ำ่ นจำเป็
ำเป็นต้
นต้อองทรำบ
งทรำบ
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: - ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่เช่าซื้ อ วิธีการคานวณเงินและจานวนค่าเช่าซื้ อได้ที่บญ
ั ชีรายการเช่าซื้ อ
- หน้าที่ของผูเ้ ช่าซื้ อ :
สัญญาข้อ 1 การผ่อนชาระค่าเช่าซื้ อ,
ข้อ 3 การตรวจสอบสภาพรถ, ข้อ 5 การใช้รถ
- สิทธิของผูเ้ ช่าซื้ อ :
สัญญาข้อ 7 ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์รถเมื่อชาระค่าเช่าซื้ อครบถ้วน,
ข้อ 13 การบอกเลิกสัญญา
- เบี้ ยปรับกรณีผิดนัดชาระหนี้ : สัญญาข้อ 8
ทั้งนี้ ผูเ้ ช่ำซื้ อควรศึกษำรำยละเอียดในสัญญำเช่ำซื้ อทุกข้อ

สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดข้อความ
สัญญาเช่าซื้ อทั้งฉบับ ได้จากที่นี่
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