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สรุปข้อมูลผลิตภัณฑสิ์นเชือ่เปย์ทันเด้อ 
(กรุณาอ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี 

 และควรศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียด 
ก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

 
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับน้ี  
มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 

 
1. สินเชื่อเปย์ทันเด้อคืออะไร 

สินเชื'อเปย์ทนัเด้อ เป็นผลิตภณัฑ์สินเชื'อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบั โดยไม่
ต้องมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลกัประกนั หรือไม่ต้องมีบคุคลคํ Jาประกนั 
คดิอตัราดอกเบี Jยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละตอ่ปี) ทั Jงนี J ไมเ่กินอตัราดอกเบี Jยที'
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ผู้ สนใจสามารถขอดูวงเงินเปย์
ทันเด้อผ่านแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ และสามารถใช้วงเงินดงักล่าวชําระค่า
สินค้า/บริการกับร้านค้าที'เข้าร่วมโครงการ โดยการเลือกชําระเงินผ่านเปย์
ทนัเด้อ 

2. ลักษณะสําคัญของสินเชื่อเปย์ทันเด้อ 

• วงเงินสินเชื)อ:  วงเงินอนุมตัิสูงสุดไม่เกิน UV,VVV บาท โดยบริษัทจะ
กําหนดวงเงินที'เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสามารถในการชําระหนี J
ของลูกค้า และเป็นไปตามนโยบายสินเชื'อของบริษัทที'เกี'ยวข้องกับ
สนิเชื'อสว่นบคุคล 

• ระยะเวลาการกู้ยืม: สงูสดุ 12 เดือน  
• รูปแบบการผ่อนชาํระ:  ผ่อนชําระคืนสินเชื'อเป็นงวดรายเดือน ทกุวนัที' 

28 ของเดือน โดยจะเริ'มผอ่นชําระงวดแรก 
o กรณีระยะเวลาที'ยื'นสมคัรมากกว่า 15 วนัจึงจะถึงวนัที' 28 จะเริ'มผ่อน

ชําระงวดแรกในวนัที' 28 ของเดือนเดียวกนั 
o กรณีระยะเวลาที'ยื'นสมคัรน้อยกวา่ 15 วนัจงึจะถึงวนัที' 28 จะเริ'มผ่อน

ชําระงวดแรกในวนัที'  28 ของเดือนถดัไป 
• ทั Jงนี J ท่านสามารถผ่อนชําระคืนได้มากกว่ายอดเงินที'แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี J

เพื'อทําให้เงินต้นลดลง และลดระยะเวลาการผอ่นชําระให้สิ Jนสดุเร็วขึ Jน 
• ช่องทางการชําระสินเชื)อ:  ชําระโดยเข้าสูแ่อปพลิเคชนัเงินทนัเด้อเพื'อ

ชําระค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือชําระด้วยแอปพลิเคชัน
ของธนาคารตา่ง ๆ ผา่น QR Code (single QR)  

• อัตราดอกเบี Jยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละต่อปี):  อัตราสูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 25 ต่อปี เมื'อรวมดอกเบี Jย เบี Jยปรับ ค่าปรับ และค่าบริการ 

คา่ธรรมเนียมใด ๆ (Effective rate)  

หมายเหตุ อัตราดอกเบี 0ยเป็นข้อมูล ณ วันที;จัดพิมพ์เท่านั 0น ซึ;งอาจมีการ
เปลี;ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ที;บริษัทกําหนด  

• การคาํนวณดอกเบี Aย : รายวนั 
• จาํนวนวันต่อปีที)ใช้ในการคาํนวณดอกเบี Aย : 365 วนั 
• อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงนิ : ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

3. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 

• คา่อากรแสตมป์:  ไมเ่รียกเก็บคา่อากรแสตมป์ 
• คา่ตรวจสอบข้อมลูเครดติ: ไมเ่รียกเก็บ 
• คา่ใช้จา่ยในการตดิตามทวงถามหนี J: ไมเ่รียกเก็บ 

• คา่ธรรมเนียมการชําระเงิน ผา่นชอ่งทางบริการตา่งๆ 

Bill Payment: QR Code พร้อมเพย์ ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

Bill Payment ผ่าน SCB EASY ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

หมายเหต:ุ อตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี@ยนแปลงได้ ซึ@งเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ 
ซึ@งสามารถตรวจสอบได้ผา่นเว็บไซต์ www.money-thunder.com 

4. การแจ้งชําระหนี้และค่าธรรมเนียม 

• บริษัทจะจัดส่งใบแจ้งหนี J เพื'อแจ้งยอดรายการสินเชื'อในแต่ละสญัญา 
พร้อมแจ้งวันครบกําหนดชําระหรือหักบัญชีในแต่ละงวดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนถึงวนักําหนดชําระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั และจะแจ้ง
การได้รับชําระเงินจากลูกค้าโดยการจัดส่งใบเสร็จรับเงินรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นชอ่งทางอีเมลที'ทา่นแจ้งไว้กบับริษัท 

• บริษัทจะจดัส่งหนงัสือแจ้งเตือนลกูค้าที'ผิดนดัชําระหนี J ล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 20 วนั ก่อนดําเนินการบงัคบัชําระหนี Jตามกฎหมาย  

• กรณีบริษัทต้องมีการติดตามทวงถามหนี J บริษัทจะจดัให้มีการทวงถาม
หนี Jที'ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี Jกําหนด 

5. สินเชื่อนี้มีข้อกําหนดและเงื่อนไข ซึ่งอาจทําให้
คุณมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 

สินเชื'อสว่นบคุคลภายใต้การกํากบั ลกูค้าต้องชําระคา่งวดตามจํานวนและ
ระยะเวลาที'ตกลงไว้กบับริษัท หากชําระไม่ตรงตามวนัที'ครบกําหนดชําระ 
ลกูค้าจะมีภาระเพิ'มขึ Jน ตามที'ระบไุว้ในข้อ z.    

6. ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไข 

• ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี Jยผิดนัดชําระหนี J โดยบริษัท
สามารถคิดดอกเบี Jยในอตัราดอกเบี Jยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีผิด
นดัชําระหนี J รวมกนัสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 25 ตอ่ปี (Effective rate)  

• บริษัทอาจจําเป็นต้องบอกเลกิสญัญาและดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

7. อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าชําระคืนสินเชื่อก่อน
วันที่ครบกําหนดหรือชําระมากกว่าเงินค่างวด 

• โปะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม: ลูกค้ามีสิทธิชําระหนี Jเกินค่างวดที'ตกลงกัน 
หรือชําระคืนทั Jงจํานวนก่อนกําหนดเวลาที'ตกลงกันได้ โดยไม่ต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมชําระคืนก่อนกําหนด (Prepayment fee) 

• การชําระหนี Jเกินค่างวดที'ตกลงกัน เงินจํานวนส่วนที'เกินค่างวดจะถูก
นําไปหกัชําระหนี Jในงวดถดัไปตามลําดบั ซึ'งลกูค้าจะได้รับใบแจ้งหนี Jอีก
ครั Jงในเดือนที'มียอดคา่งวดที'ต้องชําระ  

• การชําระเงินค่างวดกรณีลกูค้ามีสญัญาสินเชื'อที'อยู่ระหว่างการชําระค่า
งวดมากกวา่ 1 สญัญา บริษัทจะดําเนินการจดัสรรเงินเพื'อชําระเงินกู้ตาม
สญัญาสินเชื'อใดๆ ของลกูค้าที'มีกบับริษัท ซึ'งลกูค้าจะไม่สามารถชําระ
ค่างวดแบบระบรุายสญัญาได้  ทั Jงนี Jบริษัทจะพิจารณาจากผลประโยชน์

ของลกูค้าเป็นสาํคญัโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'บริษัทกําหนด 
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8. ลูกค้าจะต้องมีผู้คํ้าประกันหรือหลกัประกัน
หรือไม ่

สินเชื'อเปย์ทันเด้อเป็นสินเชื'อที'ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็น

หลกัประกนั หรือไมต้่องมีบคุคลคํ Jาประกนั 

9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเส่ียงที่สําคัญอะไรบ้าง 

• หากท่านผิดนัดชําระหนี J บริษัทอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและ
ดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

• ในกรณีที'บริษัทมีความจําเป็นต้องติดตามทวงถามหนี Jจากลกูค้า และ/
หรือ ผู้ เกี'ยวข้อง บริษัทอาจดําเนินการดงักลา่วด้วยตนเอง และ/หรือ อาจ
มอบหมายให้บคุคลที'ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี Jเป็นผู้ ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนบริษัทก็ได้ โดยการทวงถามหนี Jต้องไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายทวงถามหนี J 

• บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที'และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาไม่ว่า
ทั Jงหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื'นได้ โดยจะแจ้งการโอนสิทธิเป็น
หนงัสอืให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

• กรณีที'ผู้กู้ ถึงแก่กรรม ทายาทของผู้กู้ ต้องชําระหนี Jคงค้างคืนแก่บริษัททั Jง
จํานวนยอดหนี Jคงค้าง 

10. จัดให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการอย่างไร 

ในกรณีที'มีการเปลี'ยนแปลงเงื'อนไขผลติภณัฑ์หรือการให้บริการที'มีผลกระทบ
ตอ่การใช้บริการ รวมถงึอตัราคา่ธรรมเนียมที'ทําให้ลกูค้าเสียประโยชน์ บริษัท
จะทําการแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า UV วนั ทั Jงนี J หากเป็นกรณีที'สง่ผลให้ลกูค้า
มีภาระหรือความเสี'ยงเพิ'มเติม บริษัทจะดําเนินการขอความยินยอมจาก
ลกูค้าก่อน 

11. ลูกค้าควรทําอย่างไร หากรายละเอียดข้อมูลใน
การติดต่อของลูกค้าเปลี่ยนแปลง 

หากลูกค้าต้องการเปลี'ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อ สามารถแจ้งที'

ศนูย์บริการลกูค้าเงินทนัเด้อ LINE: @moneythunder 

12. รายละเอียดการติดต่อบริษัท 

อ่านรายละเอียดเพิ'มเติมได้ รวมถึงรับทราบการเปลี'ยนแปลงเงื'อนไขการ

ให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที'สาํคญัตา่งๆ ที' 

• เวบ็ไซต์ www.money-thunder.com  หรือ 

• ศนูย์บริการลกูค้าเงินทนัเด้อ LINE: @moneythunder  

• อีเมล support@money-thunder.com 

 

ข้อควรระวงั !!  

• ดอกเบี 0ยเริ;มคิดตั 0งแต่วนัที;ได้รับเงินกู้  และอตัราดอกเบี 0ยเป็นไปตามประกาศที;
บริษัทกําหนด  

• ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื;อนไขก่อนตดัสินใจลงนามในสญัญาสินเชื;อ 
ห า ก ส ง สั ย ใ ห้ ติ ด ต่ อ เ จ้ า ห น้ า ที; ศู น ย์ บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า เ งิ น ทั น เ ด้ อ  LINE: 
@moneythunder 

ช่องทางการร้องเรียน  

• ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ LINE: @moneythunder 
หรือ ผ่าน ธปท. ศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรือ อีเมล 
fcc@bot.or.th 

 

คาํเตือน :  

บริษัทอาจจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย หากลูกค้าไม่ชําระค่า
งวดอย่างสมํEาเสมอ หรือไม่ชําระภายในระยะเวลาทีEกําหนดไว้ และ
บริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานบริษัทรับเงนิสดจากลูกค้า 

 

หมายเหตุ:  

1) ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นเป็นข้อมลูผลิตภณัฑ์สินเชื@อเปย์ทนัเด้อ เพื@อประกอบการตดัสินใจใน 
การสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที@ลูกค้าตกลงสมัคร
ผลิตภณัฑ์หรือบริการแล้ว ลกูค้าจะผกูพนัตามคําขอใช้บริการฯ และเงื@อนไขในสญัญาสินเชื@อ
เปย์ทนัเด้อ โดยหากมีข้อมลูใดขดัแย้งกบัคําขอใช้บริการฯ และ เงื@อนไขในสญัญาสินเชื@อ ให้
ใช้ข้อมลูตามคําขอใช้บริการฯ และเงื@อนไขในสญัญาสินเชื@อแทน  

2) ข้อมลูในเอกสารฉบบันี n มีผลบงัคบัใช้ได้จนกว่าบริษัทจะมีการเปลี@ยนแปลงหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 


