
 
 
 

 
สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

สินเช่ือส่วนบุคคล 
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ ากัด 
ข้อมลูผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบบันี้ มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 11 พฤศจกิายน 2565 
 
(กรุณาอ่านรายละเอียดข้อมลูผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอยีด 
และเง่ือนไขโดยละเอียด กอ่นทีท่่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 
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1. สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร 
สินเชือ่ส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัเปน็การให้สนิเชือ่แก่บุคคลธรรมดา โดยไม่ตอ้งมีทรัพยห์รือทรัพยส์ินเปน็
หลกัประกนั หรือไม่ต้องมีบุคคลค ้าประกัน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่เกนิอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศก าหนด 
 
2. จุดเด่นสินเชื่อส่วนบคุคล 

• วงเงินสินเช่ือ: สูงสุดไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดยบริษัทจะก าหนดวงเงินที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของลกูค้า โดยอาจให้สินเช่ือเป็นรายสัญญาหรือเพ่ิมเติมให้ในภายหลังตามแต่
ละกรณี และเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกับสนิเชือ่ส่วนบุคคล 

• รูปแบบสินเช่ือ: สินเชื่อส่วนบุคคลมีใหเ้ลอืก 2 รูปแบบตามลกัษณะการใช้วงเงิน 
o แบบรับเงินครัง้เดยีว แบง่จา่ยรายเดอืน 

▪ ระยะเวลาการกูย้ืม: ระยะเวลาการกู้ยมืสูงสุด 60 เดือน  
▪ รูปแบบการผอ่นช าระ:  ผ่อนช าระคืนสนิเชือ่เปน็งวดรายเดอืน ตามที่ตกลงในสัญญา  โดย

สามารถผ่อนช าระคืนไดม้ากกว่ายอดเงินที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดเพ่ือท าให้เงินตน้ลดลง และลด
ระยะเวลาการผ่อนช าระให้เร็วขึน้ 

o แบบวงเงินหมุนเวยีน ผอ่นสบายขัน้ต ่า 
▪ ระยะเวลาการกูย้ืม: วงเงินสนิเชื่อใช้ไดน้านสูงสดุ 5 ปนีับจากวันทีไ่ด้รับอนมุัติ ทั้งนี้ บริษัทจะ

ท าการทบทวนเพ่ือตอ่อายุวงเงินและแจ้งผลใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันกอ่นครบ
ก าหนดอายุวงเงิน  

▪ รูปแบบการผอ่นช าระ:  ช าระคืนตามยอดข้ันต ่า (คิดจาก 2% ของเงินตน้ + ดอกเบีย้ โดย
จะตอ้งไมต่ ่ากว่า 200 บาท) หรือช าระมากกว่ายอดข้ันต า่ทีก่ าหนดไว้ 

• ช่องทางการช าระสินเช่ือ:  ช าระโดยเข้าสู่แอปพลิเคชัน MoneyThunder เพ่ือช าระค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน 
SCB Easy หรือช าระด้วย QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆ ผ่าน QR Code (single QR)  
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3. ดอกเบี้ย ค่าบรกิารและค่าธรรมเนียม 
อัตราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก 25% ตอ่ปี และไม่เกนิกว่าอตัราดอกเบี้ยสูงสดุกรณีปกตสิ าหรับเงินให้สนิเชือ่ส่วน
บุคคลภายใต้การก ากับ 25% ตอ่ปี เมื่อค านวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นรวมกัน (Effective rate)   
 

คา่ธรรมเนยีม อตัราคา่ธรรมเนยีม (บาท) 

ค่าธรรมเนยีมการใช้วงเงิน ไมม่ ี

ค่าอากรแสตมป ์ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าตรวจสอบข้อมลูเครดติ ไม่เรียกเก็บ 

อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช าระ 
ไม่เกนิ 25% ตอ่ปี (Effective rate) 
(อัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพ่ิม 3% 
ของเงินตน้ของค่างวดทีลู่กค้าผิดนัดช าระ) 

ค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี้ ไม่เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิ ผา่นชอ่งทางบรกิารตา่งๆ  

Bill Payment: QR Code พร้อมเพย ์ ไมม่ ี

Bill Payment ผ่าน SCB EASY  ไมม่ ี

 
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ผ่านเว็บไซต์ www.money-thunder.com 
 

http://www.money-thunder.com/
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ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ 
 
ตัวอย่างการค านวณดอกเบี้ยสินเชือ่ส่วนบุคคลแบบรับเงินคร้ังเดียว แบ่งจ่ายรายเดือน  
ลูกค้าท าสัญญา 10,000 บาท อัตราดอกเบีย้ 25% ต่อปี และรับเงินไปเมือ่วันที่ 1 ม.ค. 65 โดยเลือกจ านวนงวดผอ่น
ช าระ 12 งวด วันครบก าหนดช าระทุกวันที่ 28  
 
ตารางการผ่อนช าระโดยประมาณ  

งวดที ่ ครบก าหนดช าระ เงนิตน้ ดอกเบีย้ คา่งวด 

1 28 ม.ค. 65 766.07 บาท 184.93 บาท 951.00 บาท 

2 28 ก.พ. 65 754.94 บาท 196.06 บาท 951.00 บาท 

3 28 มี.ค. 65 788.39 บาท 162.61 บาท 951.00 บาท 

4 28 เม.ย. 65 787.71 บาท 163.29 บาท 951.00 บาท 

5 28 พ.ค. 65 809.16 บาท 141.84 บาท 951.00 บาท 

6 28 มิ.ย. 65 821.61 บาท 129.39 บาท 951.00 บาท 

7 28 ก.ค. 65 842.67 บาท 108.33 บาท 951.00 บาท 

8 28 ส.ค. 65 856.95 บาท 94.05 บาท 951.00 บาท 

9 28 ก.ย. 65 875.15 บาท 75.85 บาท 951.00 บาท 

10 28 ต.ค. 65 895.57 บาท 55.43 บาท 951.00 บาท 

11 28 พ.ย. 65 912.74 บาท 38.26 บาท 951.00 บาท 

12 28 ธ.ค. 65 889.04 บาท 18.27 บาท 907.31 บาท 

รวมทัง้ส้ิน 10,000 บาท 1,368.31 บาท 11,368.31 บาท 

 
อัตราดอกเบีย้: 25% ตอ่ป ี
การค านวณดอกเบี้ย : รายวัน 
จ านวนวันตอ่ปทีี่ใช้ในการค านวณดอกเบีย้ : 365 วัน 
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ตัวอย่างการค านวณดอกเบี้ยสินเชือ่ส่วนบุคคลแบบวงเงินหมุนเวียน ผ่อนสบายข้ันต ่า 
ลกูค้าได้รับวงเงินหมนุเวียน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี โดยเลอืกก าหนดนัดช าระทุกวันสดุทา้ยของเดอืน 
 

• ลกูค้าเบิกเงิน 10,000 บาท เมือ่วันที่ 1 ม.ค. 65  
• วันสรุปยอดบญัชี 9 ม.ค. 65  
• ก าหนดช าระรอบแรกวันที่: 31 ม.ค. 65 

 
ยอดที่จะปรากฏในใบแจง้ยอดงวด ม.ค. 65 

เงนิตน้  10,000.00 บาท 

ดอกเบีย้ส าหรบัยอดขัน้ต ่า 
นับจากวันที่เบิกถอนถึงวันสรุปยอดบัญชี 
วันที่ 1– 9 ม.ค. 65 รวม 8 วัน 
((10,000.00 x 25%) / 365) x 8 

54.79 บาท 

ยอดช าระขัน้ต ่า  
(เงินตน้ x 2%) + ดอกเบ้ียส าหรับยอดข้ันต า่ 
(10,000.00 x 2%) + 54.79 

254.79 บาท 

ดอกเบีย้ ณ วนันดัช าระ 
นับจากจากวันที่เบกิถอนถึงวันนัดช าระ  
วันที่ 1 – 31 ม.ค. 65 รวม 30 ว ัน 
((10,000.00 x 25%) / 365) x 30 

205.48 บาท 

ยอดช าระเตม็จ านวน ณ วนันดัช าระ (31 ม.ค. 65) 
เงินตน้ + ดอกเบี้ย ณ วันนัดช าระ 
10,000.00 + 205.48 

10,205.48 บาท 
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วนัสรปุรอบบญัชสิีนเชื่อส่วนบคุคล แบบวงเงนิหมนุเวยีน ผอ่นสบายขัน้ต ่า ตามวนันดัช าระ 
วนันดัช าระ (ตามสัญญา) วนัสรปุยอดบญัช ี

ทุกวนัท่ี 1 ของเดอืน ทุกวนัท่ี 10 ของเดอืนกอ่นวนันัดช าระ 

ทุกวนัท่ี 5 ของเดอืน ทุกวนัท่ี 14 ของเดอืนกอ่นวันนดัช าระ 

ทุกวนัท่ี 15 ของเดอืน ทุกวนัท่ี 24 ของเดอืนกอ่นวนันัดช าระ 

ทุกวนัท่ี 25 ของเดอืน ทุกวนัท่ี 4 ของเดอืนกอ่นวนันัดช าระ 

ทุกวนัท่ี 28 ของเดอืน ทุกวนัท่ี 7 ของเดอืนกอ่นวนันัดช าระ 

ทุกวนัสุดทา้ยของเดอืน (ส้ินเดอืน) ทุกวนัท่ี 9 ของเดอืนกอ่นวันนดัช าระ 

 
4. สินเชื่อนี้มีข้อก าหนดและเงื่อนไข ซึ่งอาจท าให้คุณมภีาระหน้าที่อะไรบ้าง 

• เมือ่คุณไดท้ าสัญญาหรือเบกิถอนและได้รับเงินจากทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมกีารแจ้งยอดหนี้ผ่าน
หน้าแอปพลิเคชัน และ/หรือใบแจ้งยอด โดยระบุค่างวดข้ันต า่ที่ต้องช าระ และวันก าหนดช าระ 

• กรณีเกิดการค้างช าระค่างวด ภาระดอกเบ้ียของคุณจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนวันทีม่กีารค้างช าระ โดยจะมกีาร
เรียกเก็บตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระที่บริษัทได้ประกาศไว้ 

• หากคุณพบปัญหาในการช าระค่างวด ควรติดต่อขอรับค าปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปญัหาร่วมกับบริษัท
โดยทันท ี

 
5. ข้อควรระวังทีจ่ะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข 

• อัตราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระไมเ่กนิ 25% ต่อปี (อัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพ่ิม 3% ของ
เงินตน้ของค่างวดที่ลกูค้าผิดนัดช าระ) 

• บริษัทเปน็สมาชิกของบริษัท ข้อมลูเครดติแห่งชาติ จ ากัด ซ่ึงประวัตกิารช าหนี้ของคุณกับบริษัทจะถกูน าส่ง
ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั ทั้งหมด 

• ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเปน็ต้องติดตามทวงถามหนี้จากลกูค้า และ/หรือ ผู้เกีย่วข้อง บริษัทอาจด าเนนิการ
ดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้บุคคลทีป่ระกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เป็นผู้ด าเนินการ
ดังกล่าวแทนบริษัทก็ได้ โดยการทวงถามหนี้ตอ้งไมข่ัดกับหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี้ 

• บริษัทมสีิทธิโอนสทิธิ หนา้ที่และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญา (โอนขายหนี้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลอื่นได้ โดยจะแจ้งการโอนเปน็หนังสอืให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า 

• บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งเตอืนลกูค้าที่ผิดนดัช าระหนีล้่วงหน้าไมน่อ้ยกว่า 20 วัน กอ่นด าเนนิการบังคับ
ช าระหนี้ตามกฎหมาย  

• กรณีที่ผู้กูถ้ึงแก่กรรม ทายาทของผู้กู้ตอ้งช าระหนี้คงค้างคืนแก่บริษัททั้งจ านวน 
 
 
 
 



   

 

MoneyThunder 

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ ากดั เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 

 

Version 2022.11.11.00   
 

6. คุณจะได้รบัการแจง้ช าระหนี้และค่าธรรมเนยีมอย่างไร 
• บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งยอด เพ่ือแจ้งยอดรายการสนิเชือ่ในแต่ละสัญญา พร้อมแจ้งวันครบก าหนดช าระหรือ

หักบญัชีในแตล่ะงวดในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยได้รับความยนิยอมจากลกูค้ากอ่นและแจ้งให้ทราบล่วงหนา้
ก่อนถึงวันก าหนดช าระเปน็เวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วัน  ผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder 

 
7. คุณจะช าระค่างวดและได้รับหลักฐานการช าระเงินอย่างไร 

• คุณสามารถช าระค่างวดได้โดยเข้าสู่แอปพลิเคชัน MoneyThunder และเลอืกช าระผ่านแอปพลิเคชัน SCB 
Easy หรือช าระด้วย QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารตา่งๆ 

• คุณจะได้รับใบเสร็จช าระเงินในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ โดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน 
MoneyThuder ภายหลังจากช าระค่างวด 24 ชม. 

 
8. คุณสามารถเลือกช าระค่างวดโดยระบุสัญญาด้วยตนเองได้หรือไม่ 

• การช าระเงินค่างวดกรณีท่ีมีสัญญาสินเชือ่ท่ีอยู่ระหว่างการช าระค่างวดมากกว่า 1 สัญญา บริษัทจะ
ด าเนนิการจัดสรรเงินที่ได้รับเพ่ือช าระเงินกู้ตามสัญญาสินเชื่อใดๆ ของคุณทีม่กีับบริษัท เอสซีบี อบาคัส 
จ ากัด ซ่ึงคุณจะไมส่ามารถช าระค่างวดแบบระบุรายสัญญาได ้ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากผลประโยชน์ของ
ลกูค้าเป็นส าคัญโดยเปน็ไปตามรายละเอียดที่บริษัทก าหนด 
 

9. คุณสามารถช าระเงนิก่อนก าหนดไดห้รือไม่ 
• โปะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม: ลกูค้ามสีิทธิช าระหนี้เกินค่างวดที่ตกลงกนั หรือ ช าระคืนทั้งจ านวนก่อน

ก าหนดเวลาที่ตกลงกนัได้ โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมช าระคืนก่อนก าหนด (Prepayment fee) 
 

o จ านวนเงินท่ีมีการช าระเกินยอดเรียกเกบ็ข้ันต ่า จะน าไปหักช าระหนี้ทีย่ังคงเหลอืกับบริษัท  
o กรณีมีการช าระเงินเกินจากยอดหน้ีคงเหลอื สามารถขอรับเงินคืนในส่วนที่เกินภาระหนีท้ี่มกีับ

บริษัทได้ผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder หรือ โดยติดต่อศูนยบ์ริการลกูค้า MoneyThunder 
LINE: @MoneyThunder 
 

10. คุณจ าเป็นต้องมีผู้ค ้าประกนัหรือหลักประกันหรือไม ่
สินเชือ่ส่วนบุคคลเป็นสินเช่ือทีไ่ม่ต้องมหีลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลกัประกนั หรือไมต้่องมีบุคคลค ้าประกัน 
 
11. หากมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้ริการคณุจะรบัทราบได้อย่างไร 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการให้บริการ และอัตราค่าธรรมเนยีมทีท่ าให้ลกูค้าเสียประโยชน์ บริษัทจะท าการ
แจ้งล่วงหนา้ไมน่้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ส่งผลให้ลกูค้ามีภาระหรือความเส่ียงเพ่ิมเติม บริษัทจะด าเนนิการ
ขอความยนิยอมจากลกูค้า 
 
12. สามารถขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดตอ่ของคุณได้อย่างไร 
หากลกูค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมลูในการติดตอ่สามารถด าเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder 
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13. คุณสามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ผ่านช่องทางไหน 
แอปพลิเคชัน MoneyThunder ให้บริการโดยบริษัท เอสซีบ ีอบาคัส จ ากัด ในเครือเดียวกนักับธนาคารไทยพาณิชย์ 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่ส าคัญต่างๆ ไดท้ี ่
 

• เว็บไซต์ www.money-thunder.com  หรือ 
• ศูนยบ์ริการลกูค้า MoneyThunder  LINE: @MoneyThunder  
• อีเมล support@money-thunder.com 

 
MoneyThunder ให้บริการโดยบริษัท SCB Abacus ในเครือเดียวกนักับธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
ขอ้ควรระวงั !!  
• ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันทีไ่ด้รับเงินกู้/เบิกเงิน และเปน็ไปตามทีป่ระกาศที่บริษัทก าหนด  
• ลกูค้าควรเขา้ใจผลิตภัณฑ์และเง่ือนไขกอ่นตัดสินใจลงนามในสัญญาสนิเชือ่ หากสงสยัให้ตดิต่อเจ้าหนา้ที่

ศูนยบ์ริการลกูค้า MoneyThunder LINE: @MoneyThunder 
• ช่องทางการร้องเรียน: ลูกค้าสามารถติดตอ่ผ่านศูนยบ์ริการลกูค้า MoneyThunder  

LINE: @MoneyThunder หรือ ผ่าน ธปท. ศูนย์คุ้มครองผู้ใชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรือ  
อีเมล fcc@bot.or.th 

 
ค าเตอืน :  
บริษัทจ าเป็นต้องด าเนนิการทางกฎหมาย หากลกูค้าไม่ช าระค่างวดอย่างสม ่าเสมอ หรือไมช่ าระภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ และบริษัทไมม่นีโยบายให้พนกังานบริษัทรับเงินสดจากลกูค้า 
 
หมายเหตุ:  

1. ข้อมลูดังกล่าวขา้งตน้เปน็ขอ้มลูผลติภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล เพ่ือประกอบการตัดสนิใจใน การใช้บริการ หรือ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวอยา่งไรกต็ามในกรณีทีล่กูค้าตกลงใช้บริการหรือ ซ้ือผลติภัณฑ์ทางการ
เงินดังกลา่วแล้ว ลกูค้าจะผกูพันตามค าขอใช้บริการฯ และ 

2. เง่ือนไขในสญัญาสนิเชือ่ของบริการ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินนัน้ โดยหากมีขอ้มลูใดขัดแย้งกับค าขอใช้
บริการฯ และ เง่ือนไขในสญัญาสนิเชือ่ ให้ใช้ข้อมูลตามค าขอใช้บริการฯ และเง่ือนไขในสญัญาสนิเชือ่แทน  

3. ข้อมลูในเอกสารฉบับนี้ มีผลบงัคับใช้ได้จนกว่าบริษัทจะมีการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ดังกลา่ว 
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