
เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 8,500 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท  

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 รับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท (เฉพาะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช าระแบบปลายงวด กรณียกเลกิ

สญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการ

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด 

อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 8,500 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น บรโิอ ้(ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 18,730.35-22,081.59 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น บรโิอ ้ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 2,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 30,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น บรโิอ ้ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 2,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 30,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอืไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น บรโิอ ้ภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถิุนายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้่วมกับเงือ่นไข

สนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 8,500 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท  

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 รับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท (เฉพาะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช าระแบบปลายงวด กรณียกเลกิ

สญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการ

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด 

อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 8,500 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น บรโิอ ้อเมซ (ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน์ 0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 18,730.35-22,081.59 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น บรโิอ ้อเมซ ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 2,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอืไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น บรโิอ ้อเมซ ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 2,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 30,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น บรโิอ ้อเมซ ภายในวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสญัญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถินุายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวนัที ่30 มถินุายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับ

เงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 9,000 บาท (รุน่ซติี ้เกรด S MT / S CVT) และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 

9,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น ซติี ้(เกรด S MT และ S CVT) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 19,688.00-24,635.68 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น ซติี ้ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูค่า 18,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.55% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 12,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.55% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.40% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น ซติี ้ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูค่า 12,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 19,688.00-24,635.68 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น ซติี ้ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูค่า 18,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซติี ้ภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถิุนายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่

ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 9,000 บาท (รุน่แจ๊ซ เกรด S MT / S CVT) และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 

9,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น แจ๊ซ (เกรด S MT และ S CVT) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน์ 0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 19,927.68-24,635.68 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระค่างวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.55% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 12,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.55% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.40% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระค่างวดลงเดอืนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 12,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 19,927.68-24,635.68 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 12,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระค่างวดลงเดอืนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 12,000 บาท 

ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น แจ๊ซ ภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถิุนายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่

ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์ 

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 9,500 บาท (รุน่โมบลิโิอ เกรด S) ฟรปีระกันภัย 1 ปี และฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 รับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท (เฉพาะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช าระแบบปลายงวด กรณียกเลกิ

สญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการ

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด 

อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 9,500 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น โมบลิโิอ (เกรด S) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 19,031.02-23,500.41 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น โมบลิโิอ ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 19,031.02-23,500.41 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% และฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 ฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) มลูคา่ 42,142.89 บาท ของบรษัิท โตเกยีวมารนี หรอื ธนชาต หรอื คุม้ภัย (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น โมบลิโิอ ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 19,031.02-23,500.41 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น โมบลิโิอ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสญัญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ตัง้แตว่ันที ่1 

พฤษภาคม 2562 - 30 มถิุนายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับ

ธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดต่างๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 13,000 บาท (รุน่ซวีคิ ใหม ่เกรด 1.8E / 1.8EL) 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 

13,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น ซวีคิ ใหม ่(เกรด 1.8E หรอื 1.8EL) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซวีคิ ใหม ่ภายในวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสญัญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถิุนายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้่วมกับเงือ่นไข

สนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 15,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 

15,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น ซวีคิ แฮทชแ์บ็ก (ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซวีคิ แฮทชแ์บ็ก ภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถินุายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวนัที ่30 มถินุายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับ

เงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์ 

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 11,000 บาท (รุน่บอีาร-์ว ีเกรด V+) ฟรปีระกันภัย 1 ปี และฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 รับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท (เฉพาะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช าระแบบปลายงวด กรณียกเลกิ

สญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการ

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด 

อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 11,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น บอีาร์-ว ี(เกรด V+) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 21,421.40-24,772.64 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น บอีาร-์ว ีลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 18,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 21,421.40-24,772.64 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% และฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 ฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) มลูคา่ 44,419.65 บาท ของบรษัิท ประกันคุม้ภัย จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 18,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่น บอีาร-์ว ีลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 18,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 21,421.40-24,772.64 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น บอีาร-์ว ีภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถิุนายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้่วมกับเงือ่นไข

สนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 13,000 บาท (รุน่เอชอาร-์ว ีใหม ่เกรด E) 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 

13,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น เอชอาร-์ว ีใหม ่(เกรด E) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น เอชอาร-์ว ีใหม ่ภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสญัญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถินุายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวนัที ่30 มถินุายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับ

เงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 22,000 บาท (รุน่ซอีาร-์ว ีใหม ่เกรด 2.4 S) และฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 

36,000 บาท  

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 รับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 36,000 บาท (เฉพาะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช าระแบบปลายงวด กรณียกเลกิ

สญัญาหรอืมกีารโอนสทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการ

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด 

อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 22,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้รุน่ ซอีาร-์ว ีใหม ่(เกรด 2.4 S) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 26,773.54 - 39,990.18 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.89% 

 ดอกเบีย้ 0.89% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 0.74% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 36,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่นซอีาร-์ว ีใหม ่ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 36,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอืไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 26,773.54 - 39,990.18 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% พรอ้มรับฮอนดา้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 36,000 บาท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผอ่น ส าหรับรุ่นซอีาร-์ว ีใหม ่ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผอ่นช าระคา่งวดลงเดอืนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมลูคา่ 36,000 

บาท ส าหรับการผอ่นช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผอ่นช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีารผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผอ่นช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคา่ 26,773.54 - 39,990.18 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผา่น 

บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่นซอีาร-์ว ีใหม ่ภายในวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 และเกดิสญัญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถินุายน 2562 พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวนัที ่30 มถินุายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับ

เงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืนพฤษภาคม 2562 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 24,000 บาท (รุน่แอคคอรด์ ใหม ่เกรด TURBO EL) 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 

24,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น แอคคอรด์ ใหม ่(เกรด TURBO EL) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

เมือ่จองและรับรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น แอคคอรด์ ใหม ่ตัง้แตว่นัที ่16 พฤษภาคม 2562 - 30 มถินุายน 2562 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ภายใน 30 มถินุายน 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การ

ขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 

 

 

 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดาวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 27,000 บาท (รุน่แอคคอรด์ ไฮบรดิ ใหม ่เกรด HYBRID) 

 ดอกเบีย้ 5.10% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.95% ดาวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

 คา่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทา้ย เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนสญัญาเชา่ซือ้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก าหนด อัตราคา่งวดตอ่เดอืน 

27,000 บาท เป็นการค านวณจากฮอนดา้ รุ่น แอคคอรด์ ไฮบรดิ ใหม ่(เกรด HYBRID) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดาวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทา้ย คอื เงนิคา่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนา้ซึง่มกี าหนดช าระพรอ้มกับคา่งวดที ่48  

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.39% 

 ดอกเบีย้ 2.39% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.34% 

 ดอกเบีย้ 2.34% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 2.19% ดาวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ปกตติามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

เมือ่จองและรับรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น แอคคอรด์ ไฮบรดิ ใหม ่ตัง้แตว่นัที ่16 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ภายในวันที ่31 กรกฎาคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไมส่ามารถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธรุกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถ

ส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 


