บริษัท ฮอนด้ า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
4345 อาคารภิรัช แอทไบเทค ชัน 25 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260

การขยายระยะเวลาผ่ อนชําระค่ าเช่ าซือ
ข้ อกําหนดและเงือ นไข การขยายระยะเวลาผ่ อนชําระค่ าเช่ าซือ
1. การยืนคําขอขยายระยะเวลาค่าเช่าซื อต้องเป็ นผูเ้ ช่าซื อคนเดิมเท่านัน โดยรถยนต์คนั ดังกล่าว ต้องได้รับการจดทะเบียนรถยนต์และต่อภาษีประจําปี จนถึงปี ปั จจุบนั
2. มีการผ่อนชําระค่างวดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 งวด
3. ระยะเวลาขันตําทีสามารถขยายได้ คือ 48 งวด และสู งสุ ด โดยรวมกับสัญญาเดิมไม่เกิน 96 งวด
4. อัตราดอกเบียขึนอยูก่ บั ระยะเวลาทีต้องการขยาย ตามตารางการขอขยายเวลาเช่าซื อทีบริ ษทั ฯ กําหนด
5. กรณี มีค่างวดค้างชําระ ต้องชําระค่างวดค้างและค่าเบียปรับ รวมถึงค่าใช้จ่ายคงค้างอืนๆ ก่ อนทําการปรับปรุ งโครงสร้างหนี
6. มีผคู ้  าํ ประกันทุกกรณี
- กรณี ผคู ้  าํ ประกันเดิม ลงนามยินยอมในสัญญาแนบท้ายการขยายระยะเวลาเช่าซื อ พร้อมเอกสารประกอบ
- กรณี เปลียน/เพิม ผูค้  าํ ประกัน ยืนแบบคําขอคําประกัน พร้อมเอกสารประกอบและลงนามในสัญญาคําประกัน เหมือนการทําคําประกัน
ตอนจัดสัญญาใหม่ทุกประการ พร้อมชําระค่าเปลียนผูค้  าํ ประกัน 2,000 บาท
7. แนบหลักฐานสําเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (อายุกรมธรรม์คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน)
8. นํารถมาตรวจสภาพ ถ่ายรู ปตัวรถ ถ่ายรู ปหมายเลขเครื อง-หมายเลขตัวถัง
ค่าใช้จ่ายในการขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื อ
ค่าธรรมเนี ยม 2,000 บาท (ชําระ ณ วันยืนคําขอฯ)
(บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )

เมือผ่ านการอนุมัตสิ ิ นเชือชําระค่ าใช้ จ่าย ดังนี
ค่ค่าภาษี
าภาษีรถยนต์ประจําปี (กรณี หมดอายุ หรื อจะครบกําหนดการชําระภาษีประจําปี ภายใน 3 เดือน)
่ายค้างจ่
ค่ค่าใช้
าใช้จจ่ายค้
างจ่ายอื
ายอืนๆ
นๆ(ถ้ามี)

เอกสารประกอบการพิจารณาการขยายระยะเวลาผ่ อนชําระค่ าเช่ าซือ
กรณีบุคคลธรรมดา

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาบัตรข้าราชการ
2. สําเนาใบเปลียนชือ-ชือสกุล/ ทะเบียนสมรส/ ใบสําคัญหย่า (ถ้ามี)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสื อรับรองเงินเดือน)
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก/ ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6. หนังสื อรับรองบริ ษทั / ทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ) อายุไม่เกิน 6 เดือน
7. แผนทีบ้านและทีทํางาน
8. สําเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท1 (กรณี ความคุม้ ครองคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
9. รู ปถ่ายหมายเลขเครื องยนต์, หมายเลขตัวถัง, รู ปถ่ายรถยนต์
** เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

กรณีนิตบิ ุคคล

1. สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
2. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามนิ ติบุคคล
3. สําเนาใบเปลียนชือ-ชือสกุล ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามนิ ติบุคคล (ถ้ามี)
4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สําเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท1 (กรณี ความคุม้ ครองคงเหลือมากกว่า 6 เดือน)
6. แผนทีทําการของบริ ษทั
7. รู ปถ่ายหมายเลขเครื องยนต์, หมายเลขตัวถัง, รู ปถ่ายรถยนต์
** เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั

ผู้เช่ าซือ

ผู้คํา ประกันเดิม

ผู้คํา ประกันใหม่
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เหมือนกรณี
บุคคลธรรมดา

ขันตอนดําเนินการ
1. ติดต่อบริ ษทั ฯ ผ่าน Call Center 0 2736-4288 เพือขอข้อกําหนด,เงือนไข และแบบฟอร์ม ปปน.1 หรื อดาวน์โหลดที www.hondaleasing.co.th
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ปปน.1 พร้อมชําระค่าธรรมเนี ยม และส่ งหลักฐานการชําระเงินทางโทรสารหมายเลข 0-2736-4277 กด 3 ถึงงานปรับปรุ งโครงสร้างหนี
3. ผูเ้ ช่าซื อ และผูค้  าํ ประกัน นําเอกสารประกอบการพิจารณาฯ ดังกล่าวข้างต้น และรถยนต์คนั ทีเช่าซื อมาติดต่อทีบริ ษทั ฯ เพือดําเนิ นการตรวจรถ/ถ่ายรู ปตัวรถ
และถ่ายรู ปหมายเลขเครื อง-หมายเลขตัวถังรถยนต์
4. ผูเ้ ช่าซื อ กรอกข้อมูลแบบคําขอขยายระยะเวลาฯ / ผูเ้ ช่าซื อและผูค้  าํ ประกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าซื อ
5. เจ้าหน้าที ส่ งเรื องให้แผนกเครดิตพิจารณา
6. ผลพิจารณาผ่านการอนุมตั ิ ดําเนิ นการชําระค่าใช้จ่าย ดังนี
6.1 ค่างวดค้างชําระ และเบียปรับ /ค่าติดตาม (ถ้ามี)
6.2 ชําระค่าภาษีรถยนต์คา้ งชําระ (ถ้ามี)
6.3 ชําระค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และ การพิจารณา โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที Call Center โทร. 0 2736-4288

ปปน.1

ทําที บริษัท ฮอนด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 4345 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอทไบเทค ชั)น 25
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม.10260
วันที .............. เดือน ................................... พ.ศ. ..................

ตามที ข้าพเจ้า ............................................................................. อายุ .......... ปี สัญชาติ ........................
อยูบ่ า้ นเลขที .................. หมูท่ ี .......... ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ............................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................................... ได้ทาํ สัญญาเช่าซื) อเลขที ........................
ฉบับลงวันที .................................... (“สัญญาเช่าซื) อ”) กับบริษัท ฮอนด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”)
ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื) อ เพือให้สอดคล้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี) ของข้าพเจ้า จึงเรียนมาเพือขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการชําระเงินตามสัญญาเช่าซื) อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี)
1. สัญญาเช่าซื) อกําหนดจํานวนงวดค่าเช่าซื) อทีตอ้ งผ่อนชําระทั)งสิ) น ....................... งวด ซึงข้าพเจ้าได้ชาํ ระ
ไปแล้ว ...................... งวด จึงมีค่าเช่าซื) อทีคา้ งชําระอีก ......................... งวด คิดเป็ นจํานวนเงินทั)งสิ) น
....................................... บาท (....................................................................................................................)
โดยข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื) อเป็ น ....................... งวด
2. หากบริษัทตกลงยินยอมขยายระยะเวลา ข้าพเจ้ายินยอมชําระดอกเบี) ย ค่าธรรมเนี ยมการเช่าซื) อ และ
ค่าธรรมเนี ยมในการแก้ไขสัญญาตามอัตราทีบริษัทกําหนด
ตลอดจนตกลงยอมรับเงือนไขและนโยบาย
เกียวกับการขยายระยะเวลาผ่อนชําระหนี) ของบริษัททุกประการ และ จะจัดให้ผคู้ )าํ ประกันตามสัญญาเช่าซื) อ
รวมถึงคู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ให้ความยินยอมในการขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื) อตามคําขอ
ฉบับนี) ต่อไป

_________________________________ ผูเ้ ช่าซือ
(

)

