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(กรุณาอ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียด ก่อนท่ีท่านจะ
ตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 
 

1. สินเชื่อเงินสดตัง้หลักคืออะไร 
สินเช่ือเงินสดต้ังหลักเป็นสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ ท่ีเป็นการให้สินเช่ือแก่บุคคล
ธรรมดาท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือไม่
ต้องมีบุคคลค้ําประกัน อัตราดอกเบ้ียภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

2. จุดเด่นสินเชื่อเงินสดตัง้หลัก 
• วงเงินสินเช่ือ: สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยบริษัทจะกําหนดวงเงินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกค้า โดยอาจให้สินเช่ือเป็นรายสัญญาหรือเพ่ิมเติมให้ในภายหลังตามแต่
ละกรณี และเป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ 

• รูปแบบสินเช่ือ: สินเช่ือเงินสดต้ังหลักมีให้เลือก 2 รูปแบบตามลักษณะการใช้วงเงิน 
o แบบเบิกเงินก้อนครัง้เดียว 

§ ระยะเวลาการกู้ยืม: ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 36 เดือน  
§ รูปแบบการผ่อนชําระ:  ผ่อนชําระคืนสินเช่ือเป็นงวดรายเดือน ตามท่ีตกลงในสัญญา  

ท้ังน้ี ท่านสามารถผ่อนชําระคืนได้มากกว่ายอดเงินท่ีแจ้งไว้ในใบแจ้งยอดเพ่ือทําให้เงินต้น
ลดลง และลดระยะเวลาการผ่อนชําระให้เร็วข้ึน 

o แบบวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน 
§ ระยะเวลาการกู้ยืม: วงเงินใช้ได้นานสูงสุด 5 ปีนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติ ท้ังน้ีบริษัทจะทําการ

ทบทวนเพ่ือต่ออายุวงเงินและแจ้งผลให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกําหนด
อายุวงเงิน  

§ รูปแบบการผ่อนชําระ: ชําระคืนตามยอดข้ันต่ําร้อยละ 2% ของสินเช่ือ โดยไม่น้อยกว่า 200 
บาท หรือ ชําระเต็มจํานวน ตามท่ีระบุในใบแจ้งยอด 

• ช่องทางการชําระสินเช่ือ: ชําระโดยเข้าสู่แอปพลิเคชัน MoneyThunder เพ่ือชําระค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน 
SCB Easy หรือชําระด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ ผ่าน QR Code (single QR)  



 

MoneyThunder 

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

Version 09.09.2022.00 

 
  

 

3. ดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม 
อัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละต่อปี): ร้อยละ 33 และไม่เกินกว่าอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติสําหรับเงิน
ให้สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบการอาชีพภายใต้การกํากับร้อยละ 33 ต่อปี เม่ือคํานวณดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนรวมกัน (Effective rate)  
 

ค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่มี 

ค่าอากรแสตมป์ 
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเช่ือ 
(ปัจจุบัน บริษัทไม่เรียกเก็บในส่วนท่ีไม่เกิน 10,000 
บาท) 

ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เรียกเก็บ 

อัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระ 
ไม่เกิน 33% ต่อปี  
(อัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพ่ิมร้อย
ละ 3) 

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ  

Bill Payment: QR Code พร้อมเพย์ ไม่มี 

Bill Payment ผ่าน SCB EASY  ไม่มี 

 
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ผ่านเว็บไซต์ www.money-thunder.com 
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ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ย 
 
ตัวอย่างการคํานวณดอกเบ้ียสินเช่ือเงินสดตัง้หลักแบบรับเงินครัง้เดียว  
ลูกค้าทําสัญญา 10,000 บาท และรับเงินไปเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยเลือกจํานวนงวดผ่อนชําระ 12 งวด วันครบ
กําหนดชําระทุกวันท่ี 28  
 
ยอดชําระต่อเดือนโดยประมาณ  
 

งวดท่ี ครบกําหนดชําระ เงินต้น ดอกเบ้ีย ค่างวด 

1 28 ม.ค. 2565 742.89 บาท 244.11 บาท 987.00 บาท 

2 28 ก.พ. 2565 727.55 บาท 259.45 บาท 987.00 บาท 

3 28 มี.ค. 2565 771.07 บาท 215.93 บาท 987.00 บาท 

4 28 เม.ย. 2565 769.55 บาท 217.45 บาท 987.00 บาท 

5 28 พ.ค. 2565 797.44 บาท 189.56 บาท 987.00 บาท 

6 28 มิ.ย. 2565 813.47 บาท 173.53 บาท 987.00 บาท 

7 28 ก.ค. 2565 841.13 บาท 145.87 บาท 987.00 บาท 

8 28 ส.ค. 2565 859.84 บาท 127.16 บาท 987.00 บาท 

9 28 ก.ย. 2565 883.94 บาท 103.06 บาท 987.00 บาท 

10 28 ต.ค. 2565 911.24 บาท 75.76 บาท 987.00 บาท 

11 28 พ.ย. 2565 934.26 บาท 52.74 บาท 987.00 บาท 

12 28 ธ.ค. 2565 947.62 บาท 27.70 บาท 973.32 บาท 

รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท 1,830.32 บาท 11,830.32 บาท 

 
อัตราดอกเบ้ีย : 33% ต่อปี 
การคํานวณดอกเบ้ีย : รายวัน 
จํานวนวันต่อปีท่ีใช้ในการคํานวณดอกเบ้ีย : 365 วัน 
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ตัวอย่างการคํานวณดอกเบ้ียสินเช่ือเงินสดตัง้หลักแบบหมุนเวียน 
ลูกค้าได้รับวงเงินหมุนเวียน 20,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 33% ต่อปี โดยมีวันสรุปยอดบัญชีทุกวันท่ี 9 ของเดือน และ
มีกําหนดชําระทุกวันสุดท้ายของเดือน 
 
ลูกค้าเบิกเงิน 10,000 บาท เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2565 วันสรุปยอดบัญชี 9 กุมภาพันธ์ 2565  
 
ยอดท่ีจะปรากฎในใบแจ้งยอด 
 

เงินต้น  10,000.00 บาท 

ดอกเบ้ีย 30 วัน 
ต้ังแต่วันท่ีเบิกถอนจนถึงก่อนวันสรุปยอดบัญชี  
(วันท่ี 10 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์)  
(10,000.00 x 33% x 30)/365  

271.00 บาท 

ยอดชําระข้ันต่ํา  
ดอกเบ้ีย + (ยอดเงินต้น x 2%) 
271.00 + (2% x 10,000.00) 

471.00 บาท 

ยอดชําระเต็มจํานวน 
271.00 + 10,000.00 

10,271.00 บาท 

 

4. การแจ้งชําระหนี้และค่าธรรมเนียม 
• บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งหน้ี เพ่ือแจ้งยอดรายการสินเช่ือในแต่ละสัญญา พร้อมแจ้งวันครบกําหนดชําระหรือหัก

บัญชีในแต่ละงวดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงวันกําหนดชําระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะแจ้งการได้รับชําระเงินจากลูกค้าโดยการจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอีเมล และช่องทางแอปพลิเคชัน 

• บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนลูกค้าท่ีผิดนัดชําระหน้ีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนดําเนินการบังคับ
ชําระหน้ีตามกฎหมาย  

• กรณีบริษัทต้องมีการติดตามทวงถามหน้ี บริษัทจะจัดให้มีการทวงถามหน้ีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทวง
ถามหน้ีท่ีกําหนด 
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5. สินเชื่อนี้มีข้อกําหนดและเงื่อนไข ซึ่งอาจทําให้คุณมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 
สินเช่ือเงินสดต้ังหลัก เป็นสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (นาโนไฟแนนซ์) ลูกค้าต้องชําระค่า
งวดตามจํานวนและระยะเวลาท่ีตกลงไว้กับบริษัท หากชําระไม่ตรงตามวันท่ีครบกําหนดชําระ ลูกค้าจะมีภาระเพ่ิมข้ึน 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6. 
 

6. ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไข 
ปัจจุบันไม่มีการปรับอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ี โดยบริษัทสามารถคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณี
ผิดนัดชําระหน้ี สูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี (Effective rate) ของยอดคงค้างท้ังหมดในอนาคต  
 
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าชําระคืนสินเช่ือไม่ตรงตามกําหนด บริษัทอาจจําเป็นต้องดําเนินการตามกระบวนการซ่ึงไม่ขัด
กับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหน้ี ดังน้ี 

• หากคุณผิดนัดชําระเกิน 180 วัน บริษัทอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 

 

7. อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าชําระคืนสินเชื่อก่อนวันที่ครบกําหนดหรือชําระมากกว่าเงินค่า
งวด 

• โปะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม: ลูกค้ามีสิทธิชําระหน้ีเกินค่างวดท่ีตกลงกัน หรือชําระคืนท้ังจํานวนก่อนกําหนดเวลา
ท่ีตกลงกันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมชําระคืนก่อนกําหนด (Prepayment fee) 

การชําระหน้ีเกินค่างวดท่ีตกลงกัน 
o แบบเบิกเงินก้อนครัง้เดียว: เงินจํานวนดังกล่าวจะถูกนําไปหักชําระหน้ีในงวดถัดไปตามลําดับ ซ่ึง

ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหน้ีอีกคร้ังในเดือนท่ีมียอดท่ีต้องชําระค่างวด   
o แบบวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน: บริษัทจะนําเงินจํานวนท่ีชําระเกินคงไว้ในบัญชีเงินกู้ของลูกค้าโดยไม่มี

ดอกเบ้ียและผลตอบแทนใด ๆ ลูกค้าทําเร่ืองขอรับเงินคืนได้ โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 
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• การชําระเงินค่างวดกรณีลูกค้ามีสัญญาสินเช่ือท่ีอยู่ระหว่างการชําระค่างวดมากกว่า 1 สัญญา บริษัทจะ
ดําเนินการจัดสรรเงินท่ีได้รับเพ่ือชําระเงินกู้ตามสัญญาสินเช่ือใด ๆ ของลูกค้าท่ีมีกับบริษัท เอสซีบี อบาคัส 
จํากัด ซ่ึงลูกค้าจะไม่สามารถชําระค่างวดแบบระบุรายสัญญาได้ ท้ังน้ีบริษัทจะพิจารณาจากผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสําคัญโดยเป็นไปตามรายละเอียดท่ีบริษัทกําหนด 

 

8. ลูกค้าจะต้องมีผู้คํ้าประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
สินเช่ือเงินสดต้ังหลักเป็นสินเช่ือท่ีไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือไม่ต้องมีบุคคลค้ําประกัน 
 

9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเส่ียงที่สําคัญอะไรบ้าง 
• หากชําระคืนสินเช่ือไม่ตรงตามวันกําหนดชําระ บริษัทอาจจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย 
• ในกรณีท่ีบริษัทมีความจําเป็นต้องติดตามทวงถามหน้ีจากลูกค้า และ/หรือ ผู้เก่ียวข้อง บริษัทอาจดําเนินการ

ดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้บุคคลท่ีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหน้ีเป็นผู้ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนบริษัทก็ได้ โดยการทวงถามหน้ีต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหน้ี 

• บริษัทมีสิทธ์ิโอนสิทธิ หน้าท่ีและผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 
โดยจะแจ้งการโอนเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

• กรณีท่ีผู้กู้ถึงแก่กรรม ทายาทของผู้กู้ต้องชําระหน้ีคงค้างคืนแก่บริษัทท้ังจํานวน 
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10. จัดให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการอย่างไร 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมท่ีทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์ บริษัทจะทําการ
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีส่งผลให้ลูกค้ามีภาระหรือความเส่ียงเพ่ิมเติม บริษัทจะดําเนินการ
ขอความยินยอมจากลูกค้า 
 

11. ลูกค้าควรทําอย่างไร หากรายละเอียดข้อมูลในการติดต่อของลูกค้าเปลี่ยนแปลง 
หากลูกค้าต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูลในการติดต่อ กรุณาแจ้งศูนย์บริการลูกค้า LINE: @MoneyThunder 
 

12. รายละเอียดการติดต่อบริษัท 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ รวมถึงรับทราบการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนท่ีสําคัญต่าง ๆ 
ท่ี 
 

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

 
MoneyThunder ให้บริการโดยบริษัท SCB Abacus ในเครือเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
ข้อควรระวัง !!  
• ดอกเบ้ียคิดต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินกู้/เบิกเงิน และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีบริษัทกําหนด  
• ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเง่ือนไขก่อนตัดสินใจลงนามในสัญญาสินเช่ือ หากสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ศูนย์บริการลูกค้า LINE: @MoneyThunder 
• ช่องทางการร้องเรียน:ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้า LINE: @MoneyThunder หรือ ผ่าน ธปท. 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th 
 
คําเตือน :  
บริษัทจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย หากลูกค้าไม่ชําระค่างวดอย่างสม่ําเสมอ หรือไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ และบริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานบริษัทรับเงินสดจากลูกค้า 
หมายเหตุ :  

1. ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเช่ือเงินสดต้ังหลัก เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ 
หรือซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีลูกค้าตกลงใช้บริการ หรือซ้ือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะผูกพันตามคําขอใช้บริการฯ และเง่ือนไขในสัญญาสินเช่ือของบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินน้ัน โดยหากมีข้อมูลใดขัดแย้งกับคําขอใช้บริการฯ และ เง่ือนไขในสัญญาสินเช่ือ ให้ใช้
ข้อมูลตามคําขอใช้บริการฯ และเง่ือนไขในสัญญาสินเช่ือแทน  

2. ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าบริษัทจะมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

 


