สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดตัง
้ หลัก
(กรุณาอ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะ
ตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

1. สินเชื่อเงินสดตัง
้ หลักคืออะไร

สินเชื่อเงินสดตั้งหลักเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่ อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ ที่เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคล
ธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือไม่
ต้องมีบุคคลคํ้าประกัน อัตราดอกเบี้ยภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. จุดเด่นสินเชื่อเงินสดตัง
้ หลัก
•

•

วงเงินสินเชื่อ: สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยบริษัทจะกําหนดวงเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า โดยอาจให้สินเชื่อเป็นรายสัญญาหรือเพิ่ มเติมให้ในภายหลังตามแต่
ละกรณี และเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
รูปแบบสินเชื่อ: สินเชื่อเงินสดตั้งหลักมีให้เลือก 2 รูปแบบตามลักษณะการใช้วงเงิน
o แบบเบิกเงินก้อนครัง
้ เดียว
ระยะเวลาการกู้ยืม: ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 15 เดือน
รูปแบบการผ่อนชําระ: ผ่อนชําระคืนสินเชื่อเป็นงวดรายเดือน ตามที่ตกลงในสัญญา
ทั้งนี้ ท่านสามารถผ่อนชําระคืนได้มากกว่ายอดเงินที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดเพื่ อทําให้เงินต้น
ลดลง และลดระยะเวลาการผ่อนชําระให้เร็วขึ้น
แบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
§
§

o

ระยะเวลาการกู้ยืม: วงเงินใช้ได้นานสูงสุด 5 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทจะทําการ
ทบทวนเพื่ อต่ออายุวงเงินและแจ้งผลให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกําหนด
อายุวงเงิน
§ รูปแบบการผ่อนชําระ: ชําระคืนตามยอดขั้นตํ่า หรือ ชําระเต็มจํานวน ตามที่ระบุในใบแจ้งยอด
ช่องทางการชําระสินเชื่อ: ชําระโดยเข้าสู่แอปพลิเคชันเงินทันเด้อเพื่ อชําระค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน SCB
Easy หรือชําระด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ ผ่าน QR Code (single QR)
§

•
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3. ดอกเบี้ย ค่าบริการและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละต่อปี): ร้อยละ 33 และไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติสําหรับเงิน
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่ อการประกอบการอาชีพภายใต้การกํากับร้อยละ 33 ต่อปี เมื่อคํานวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นรวมกัน (Effective rate)

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ไม่เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์

ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ผ่านช่องทางบริการต่างๆ
Bill Payment: QR Code พร้อมเพย์

ไม่มี

Bill Payment ผ่าน SCB EASY

ไม่มี

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ผ่านเว็บไซต์ www.money-thunder.com
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ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ย
ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยสินเชื่อเงินสดตัง
้ หลักแบบเบิกเงินก้อนครัง
้ เดียว
ลูกค้าทําสัญญา 10,000 บาท และรับเงินก้อนไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยเลือกจํานวนงวดผ่อนชําระ 12 งวด
วันครบกําหนดชําระทุกวันที่ 28
ยอดชําระต่อเดือนโดยประมาณ
งวดที่

ครบกําหนดชําระ

เงินต้น

ดอกเบี้ยค่างวด

ค่างวด

1

28-01-2022

971.92 บาท

18.08 บาท

990.00 บาท

2

28-02-2022

736.97 บาท

253.03 บาท

990.00 บาท

3

28-03-2022

780.11 บาท

209.89 บาท

990.00 บาท

4

28-04-2022

779.49 บาท

210.51 บาท

990.00 บาท

5

28-05-2022

807.42 บาท

182.58 บาท

990.00 บาท

6

28-06-2022

823.96 บาท

166.04 บาท

990.00 บาท

7

28-07-2022

851.67 บาท

138.33 บาท

990.00 บาท

8

28-08-2022

870.93 บาท

119.07 บาท

990.00 บาท

9

28-09-2022

895.34 บาท

94.66 บาท

990.00 บาท

10

28-10-2022

922.67 บาท

67.33 บาท

990.00 บาท

11

28-11-2022

946.29 บาท

43.71 บาท

990.00 บาท

12

28-12-2022

613.23 บาท

16.63 บาท

629.86 บาท

10,000 บาท

1,519.86 บาท

11,519.86 บาท

รวมทั้งสิ้น

อัตราดอกเบี้ย: 33% ต่อปี
การคํานวณดอกเบี้ย : รายวัน
จํานวนวันต่อปีท่ใี ช้ในการคํานวณดอกเบี้ย : 365 วัน
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ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยสินเชื่อเงินสดตัง
้ หลักแบบหมุนเวียน
ลูกค้าได้รับวงเงินหมุนเวียน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี โดยมีวันสรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 9 ของเดือน และ
มีกําหนดชําระทุกวันสุดท้ายของเดือน
ลูกค้าเบิกเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 วันสรุปยอดบัญชี 9 กุมภาพั นธ์ 2565
ยอดที่จะปรากฎในใบแจ้งยอด

เงินต้น

10,000.00 บาท

ดอกเบี้ย 30 วัน
ตั้งแต่วันที่เบิกถอนจนถึงก่อนวันสรุปยอดบัญชี
(วันที่ 10 มกราคม – 8 กุมภาพั นธ์)
(10,000.00 x 33% x 30)/365

271.00 บาท

ยอดชําระขั้นตํ่า
ดอกเบี้ย + (ยอดเงินต้น x 2%)

471.00 บาท

271.00 + (2% x 10,000.00)

ยอดชําระเต็มจํานวน
271.00 + 10,000.00

10,271.00 บาท

4. การแจ้งชําระหนี้และค่าธรรมเนียม
• บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ เพื่ อแจ้งยอดรายการสินเชื่อในแต่ละสัญญา พร้อมแจ้งวันครบกําหนดชําระหรือหัก
บัญชีในแต่ละงวดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงวันกําหนดชําระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะแจ้งการได้รับชําระเงินจากลูกค้าโดยการจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางอีเมล์ และช่องทางแอปพลิเคชัน
• บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนลูกค้าที่ผิดนัดชําระหนี้ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนดําเนินการบังคับ
ชําระหนี้ตามกฎหมาย
• กรณีบริษัทต้องมีการติดตามทวงถามหนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทวง
ถามหนี้ท่ก
ี ําหนด
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5. สินเชื่อนี้มีข้อกําหนดและเงื่อนไข ซึ่งอาจทําให้คุณมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง

สินเชื่อรายย่อยเพื่ อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (Nano Finance) ลูกค้าต้องชําระค่างวดตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่ตกลงไว้กับบริษัท หากชําระไม่ตรงตามวันที่ครบกําหนดชําระ ลูกค้าจะมีภาระเพิ่ มขึ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.

6. ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
ปัจจุบันไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ โดยบริษัทสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณี
ผิดนัดชําระหนี้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี (Effective rate) ของยอดคงค้างทั้งหมดในอนาคต
บริษัทอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป

7. อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าชําระคืนสินเชื่อก่อนวันที่ครบกําหนดหรือชําระมากกว่าเงินค่า

งวด
โปะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม: ลูกค้ามีสิทธิชําระหนี้เกินค่างวดที่ตกลงกัน หรือชําระคืนทั้งจํานวนก่อนกําหนดเวลา
ที่ตกลงกันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมชําระคืนก่อนกําหนด (Prepayment fee)
การชําระหนี้เกินค่างวดที่ตกลงกัน
o แบบเบิกเงินก้อนครัง
้ เดียว: เงินจํานวนดังกล่าวจะถูกนําไปหักชําระหนี้ในงวดถัดไปตามลําดับ ซึ่ง
ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้อีกครั้งในเดือนที่มียอดที่ต้องชําระค่างวด
o แบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน: บริษัทจะนําเงินจํานวนที่เกินนั้นคงไว้ในบัญชีเงินกู้ของลูกค้าโดยไม่มี
ดอกเบี้ยและ ผลตอบแทนใดๆ ลูกค้าทําเรื่องขอรับเงินคืนได้ โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเงิน
ทันเด้อ
• การชําระเงินค่างวดกรณีลูกค้ามีสัญญาสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการชําระค่างวดมากกว่า 1 สัญญา บริษัทจะ
ดําเนินการจัดสรรเงินที่ได้รับเพื่ อชําระเงินกู้ตามสัญญาสินเชื่อใดๆ ของลูกค้าที่มีกับบริษัท เอสซีบี อบาคัส
•

จํากัด ซึ่งลูกค้า จะไม่สามารถชําระค่างวดแบบระบุรายสัญญาได้ ทั้งนี้บริษัทจะพิ จารณาจากผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสําคัญโดยเป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัทกําหนด

8. ลูกค้าจะต้องมีผู้ค้า
ํ ประกันหรือหลักประกันหรือไม่

สินเชื่อเงินสดตั้งหลักเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือไม่ต้องมีบุคคลคํ้าประกัน

9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สําคัญอะไรบ้าง
•
•

•
•

หากชําระคืนสินเชื่อไม่ตรงตามวันกําหนดชําระ บริษัทอาจจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย
ในกรณีท่บ
ี ริษัทมีความจําเป็นต้องติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้า และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทอาจดําเนินการ
ดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เป็นผู้ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนบริษัทก็ได้ โดยการทวงถามหนี้ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี้
บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้
โดยจะแจ้งการโอนเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
กรณีท่ผ
ี ู้กู้ถึงแก่กรรม ทายาทของผู้กู้ต้องชําระหนี้คงค้างคืนแก่บริษัททั้งจํานวน

Version 2022.04.08.00

10. จัดให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการอย่างไร
ในกรณีท่ม
ี ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมที่ทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์ บริษัทจะทําการ
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ หากเป็นกรณีท่ส
ี ่งผลให้ลูกค้ามีภาระหรือความเสี่ยงเพิ่ มเติม บริษัทจะดําเนินการ
ขอความยินยอมจากลูกค้า
11. ลูกค้าควรทําอย่างไร หากรายละเอียดข้อมูลในการติดต่อของลูกค้าเปลี่ยนแปลง
หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อ กรุณาแจ้งศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ LINE:
@moneythunder

12. รายละเอียดการติดต่อบริษัท
อ่านรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่สําคัญต่างๆ ที่
• เว็บไซต์ www.money-thunder.com หรือ
• ศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ LINE: @moneythunder
• อีเมล support@money-thunder.com
เงินทันเด้อ ให้บริการโดยบริษัท SCB Abacus ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
ข้อควรระวัง !!
• ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู/้ เบิกเงิน และเป็นไปตามที่ประกาศที่บริษัทกําหนด
ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามในสัญญาสินเชื่อ หากสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ LINE: @moneythunder
ช่องทางการร้องเรียน
ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ LINE: @moneythunder หรือ ผ่าน ธปท. ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th

•
•
•

คําเตือน :
บริษัทจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย หากลูกค้าไม่ชําระค่างวดอย่างสมํ่าเสมอ หรือไม่ชําระภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ และบริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานบริษัทรับเงินสดจากลูกค้า
หมายเหตุ:
1.

2.
3.

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดตั้งหลัก เพื่ อประกอบการตัดสินใจใน การใช้บริการ
หรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวอย่างไรก็ตามในกรณีท่ล
ี ูกค้าตกลงใช้บริการหรือ ซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะผูกพั นตามคําขอใช้บริการฯ และ
เงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบริการ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น โดยหากมีข้อมูลใดขัดแย้งกับคําขอใช้
บริการฯ และ เงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ ให้ใช้ข้อมูลตามคําขอใช้บริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อแทน
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
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