
เครื่องจักรส ำหรับลีสซ่ิงและเช่ำซ้ือ 

ส ำรองเงินทุนของคุณด้วยกำรท ำลิสซ่ิง 

ส ำหรับหลำยๆบริษัท กำรท ำลีสซิ่งช่วยให้คุณสำมำรถขยำยธุรกิจได้โดยไม่ต้องสละเงินทุนอันมีค่ำของคุณ 

บริกำรลีสซ่ิงและเช่ำซ้ือเคร่ืองจักร 

โครงกำรพลังงำนทดแทน 
• SOLAR ROOFTOP 
• ระบบเครื่องปรบัอำกำศ 
• Boilers 
• หลอดไฟLED 

อุปกรณ์ไอที 
• คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) 
• คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
• เซิร์ฟเวอร์ 
• อุปกรณ์จัดเก็บข้อมลู 
• เครื่องส ำรองไฟ 

อุปกรณ์กำรแพทย์ 
• เครื่อง MRI 
• เครื่อง CT Scan 
• เครื่อง Vascular 

Angiography 
• เครื่อง Ultrasound 
• เครื่อง X-Ray  

อุปกรณ์ส ำนักงำน 
• เครื่องพิมพ์และ

สแกนเนอร์ 
• เครื่องถ่ำยเอกสำร 
• ระบบโทรศัพท์ 

(IP/PABX/Call Center) 

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
• รถบรรทกุ 6 ล้อและ 10 ล้อ 
• รถหัวลำกและรถพ่วง 

เครื่องจักรกลหนัก 
• รถเครน 
• รถโฟล์คลิฟท์ 
• รถขุด 
• รถดันดิน 
• รถยกตู้คอนเทนเนอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
• เครื่องพิมพ์ 
• เครื่องจักรส ำหรบั 

งำนก่อนพิมพ์และหลัง
พิมพ์ 

• เครื่องพิมพ์ส ำหรบังำน
บรรจุภัณฑ์ 

• เครื่องพิมพ์และ 
อุปกรณ์พิมพ์ฉลำก 

เครื่องจักร 
• ทูลล่ิง 
• งำนพ้ันชิ่ง 
• งำนป๊ัม 
• งำนเจำะ 
• งำนตรวจวัดคุณภำพ 

ส ำรองเงินทุนเก็บไว้ 
คุณไม่จ ำเป็นต้องใชเ้งินทุนจ ำนวนมำกในกำรจำ่ยเพ่ือ
ซื้ออุปกรณ์ เพรำะ 70-100% ของมูลค่ำอุปกรณ์
สำมำรถขอสินเชือ่ได้ 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
ค่ำเช่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยทีส่ำมำรถหักลดหย่อนภำษีได้ 
100%  

ค่ำเช่ำรำยเดือนคงท่ี 
ไม่มีกำรปรับค่ำเช่ำจำกควำมผันผวนของอตัรำ
ดอกเบี้ย ท ำให้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในอนำคตงำ่ยขึน้  

เปล่ียนทดแทนได้ง่ำยขึ้น 

ค่ำใช้จ่ำยของอปุกรณ์จะเป็นไปตำมอำยขุอง
สัญญำจึงท ำให้กำรเปลีย่นทดแทนกอ่นอุปกรณ์จะ
ล้ำสมัยท ำให้ง่ำยขึ้น 

กำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม 
ไม่กระทบวงเงินสินเชื่อที่มีกบัธนำคำรและไม่ต้องใช้
หลักประกันเพ่ิมเติม 

โปรดติดต่อเรำหำกมีค ำถำมเกี่ยวกับอุปกรณ์ เรำยินดีท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของคุณ  
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บริกำรลีสซ่ิงและเช่ำซ้ือเคร่ืองจักร 

ระยะเวลำเช่ำท่ียืดหยุ่น 

ประเภทของอุปกรณ์ ทำงเลือก ระยะเวลำเช่ำ 

ข้อก ำหนดท่ียืดหยุ่นของเรำช่วยให้คุณสำมำรถปรับแต่งกำรเช่ำท่ีตรงกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด 

เรำอนุมั ติสินเชื่อภำยใน 3-5วันท ำกำร 
ส ำหรับกรณีทั่วไปและอย่ำงเร็วที่สุดคือใน
เวลำไม่กี่ชั่วโมงส ำหรับอุปกรณ์รำคำไม่สูง 
(เช่น อุปกรณ์ส ำนักงำน) 

เรำปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรช ำระ เงินที่
เหมำะสมส ำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่ำจะเป็น
แบบรอบช ำระหรือแบบตำมฤดูกำล รวมไป
ถึงกำรช ำระแบบก้อนแรกล่วงหน้ำหรือ
ภำยหลังส้ินสุดสัญญำ 

เรำมองว่ำเรำเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยกำร
จัดหำเงินทุนในกำรเช่ำหลำยพันรำยกำร ตลอด 
40 ปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้เรำเห็นและคำดกำรณ์ถึง
แนวโน้มที่ เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม ควำม
ต้องกำรทำงธุรกิจและประเภทของอุปกรณ์ของ
คุณได้ 

เหตุผลท่ีลูกค้ำเลือกเรำ 

บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ในประเทศไทยนำนกว่ำ 40 ปี 

ในฐำนะบริษัทลีสซิ่งแห่งแรกในประเทศไทย เรำเป็นก ำลังส ำคัญในกำรให้ควำมรู้แก่ตลำดและท ำให้อุตสำหกรรมน้ีเป็นรูปร่ำงขึ้นอย่ำงท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่ิงท่ีท ำให้เรำแตกต่ำงจำกธนำคำร หรือแม้แต่บริษัทลีสซิ่งหลำยแห่ง คือ ควำมเข้ำใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ี
ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินและควำมต้องกำรของลูกค้ำ ของเรำทีเ่ช่ำอุปกรณ์นัน้ๆ 

ควำมรวดเร็ว ควำมยืดหยุ่น เปน็ส่วนหน่ึงของชุมชน 

Thinking globally,  
Acting locally 

Creating  
New Answers 

Good Profit 

37,000 สัญญำ 
เช่ำเครื่องจักร ตัง้แต่ปี
พ.ศ.2521 

40+ ปี 
ประสบกำรณ์ในประเทศไทย 

7 หมื่นล้ำนบำท  
วงเงินที่ให้สินเชื่อตัง้แต่ปี
พ.ศ.2521 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณำติดต่อ พนักงำนของเรำตำมรำยละเอยีดด้ำนล่ำง 
Nathinee  Wattanakuljaroen/    02-792-4500 (# 4576)  /    Nathinee.w@orix.co.th 

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จ ำกัด 

555 รสำ ทำวเวอร์ 2, ยูนิต 1801, ชัน้ 18 และ 19, 
ถนนพหลโยธิน, แขวงจตุจักร, เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
https://www.orix.co.th  

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จ ำกัด 
Thai ORIX Leasing Co., Ltd. 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำชือ้ 

สัญญำขำยและเช่ำกลับ 

เครื่องจักร 

เครื่องจักรกลหนัก 

เครื่องพิมพ์ 

อุปกรณ์ไอที 

อุปกรณ์ส ำนักงำน 

อุปกรณ์กำรแพทย ์

โครงกำรพลังงำนทดแทน 

รถยนต์ส ำหรบัขนส่ง 

12 เดือน 

24 เดือน 

36 เดือน 

48 เดือน 

60 เดือน 


