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สรุปข้อมูลผลิตภัณฑสิ์นเชือ่ตั้งหลัก 
(กรุณาอ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ 

 และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด 
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

 

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

 
1. สินเชื่อตั้งหลักคืออะไร 

สินเชื'อตั +งหลกัเป็นสินเชื'อรายย่อยเพื'อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบั 
ที'เป็นการให้สินเชื'อแก่บุคคลธรรมดาที'มีวตัถุประสงค์เพื'อนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลกัประกัน หรือไม่
ต้องมีบุคคลคํ +าประกัน เมื'อได้รับการอนุมตัิแล้ว จะโอนเงินเข้าบญัชีของ
ลกูค้า  คิดอตัราดอกเบี +ยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละตอ่ปี) ทั +งนี +ไมเ่กินอตัรา
ดอกเบี +ยที'ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

2. ลักษณะสําคัญของสินเชื่อตั้งหลัก 

• วงเงินสินเชื)อ: สงูสดุไม่เกิน 50,000 บาท โดยบริษัทจะกําหนดวงเงินที'
เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสามารถในการชําระหนี +ของลกูค้า โดย
อาจให้สินเชื'อเป็นรายสญัญาหรือเพิ'มเติมให้ในภายหลงัตามแต่ละกรณี 
และเป็นไปตามนโยบายสินเชื'อของบริษัทที'เกี'ยวข้องกับสินเชื'อนาโน
ไฟแนนซ์ 

• ระยะเวลาการกู้ยืม: ระยะเวลาการกู้ ยืมสงูสดุ 12 เดือน  
• รูปแบบการผ่อนชาํระ:  ผ่อนชําระคืนสินเชื'อเป็นงวดรายเดือน ทกุวนัที' 

28 ของเดือน โดยจะเริ'มผอ่นชําระงวดแรก 
o กรณีวันที'สมัครสินเชื'อมากกว่า 15 วันจึงจะถึงวันที' 28 จะเริ'มผ่อน

ชําระงวดแรกในวนัที' 28 ของเดือนเดียวกนั 
o กรณีวันที'สมัครสินเชื'อน้อยกว่า 15 วันจึงจะถึงวันที' 28 จะเริ'มผ่อน

ชําระงวดแรกในวนัที'  28 ของเดือนถดัไป 
• ทั +งนี + ท่านสามารถผ่อนชําระคืนได้มากกว่ายอดเงินที'แจ้งไว้ในใบแจ้งยอด

เพื'อทําให้เงินต้นลดลง และลดระยะเวลาการผอ่นชําระให้เร็วขึ +น 
• ช่องทางการชําระสินเชื)อ:  ชําระโดยเข้าสูแ่อปพลิเคชนัเงินทนัเด้อเพื'อ

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

• อตัราดอกเบี +ยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละตอ่ปี):  
o กรณีได้รับผลการพจิารณาอนุมัตสิินเชื)อก่อนวันที) 24 ก.ค. 2563: 

อตัราดอกเบี +ย(ร้อยละต่อปี): ร้อยละ 35 และไม่เกินกว่าอตัราดอกเบี +ย
สูงสุดกรณีปกติสําหรับเงินให้สินเชื'อรายย่อยเพื'อการประกอบการ
อาชีพภายใต้การกํากบัร้อยละ 36 ต่อปี เมื'อคํานวณดอกเบี +ย ค่าปรับ 
คา่บริการ และคา่ธรรมเนียมใด ๆ รวมกนั (Effective rate) 

o กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื)อตั Mงแต่วันที)  24 ก.ค. 
2563 เป็นต้นไป: อตัราดอกเบี +ย (ร้อยละตอ่ปี): ร้อยละ 33 และไมเ่กิน
กว่าอัตราดอกเบี +ยสูงสุดกรณีปกติสําหรับเงินให้สินเชื'อรายย่อยเพื'อ
การประกอบการอาชีพภายใต้การกํากบัร้อยละ 33 ต่อปี เมื'อคํานวณ
ดอกเบี +ย เบี +ยปรับ คา่ปรับ คา่บริการ คา่ธรรมเนียมใด ๆ และคา่ใช้จ่าย
อื'นรวมกนั (Effective rate)  

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

3. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 

• คา่อากรแสตมป์:  
o กรณีได้รับผลการพจิารณาอนุมัตสิินเชื)อก่อนวันที) 24 ก.ค. 2563: 

คา่อากรแสตมป์เรียกเก็บร้อยละ  0.05  ของวงเงินสินเชื'อ สงูสดุไม่เกิน 
10,000 บาท  

o กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื)อตั Mงแต่วันที)  24 ก.ค. 
2563 เป็นต้นไป: ไมเ่รียกเก็บคา่อากรแสตมป์ 

• คา่ตรวจสอบข้อมลูเครดติ: ไมเ่รียกเก็บ 
• คา่ใช้จา่ยในการตดิตามทวงถามหนี +: 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 + เพื'อแจ้งยอดรายการสินเชื'อในแต่ละสญัญา 
พร้อมแจ้งวันครบกําหนดชําระหรือหักบัญชีในแต่ละงวดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนถึงวนักําหนดชําระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั และจะแจ้ง
การได้รับชําระเงินจากลูกค้าโดยการจัดส่งใบเสร็จรับเงินรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นชอ่งทางอีเมล์ 

• บริษัทจะจดัส่งหนงัสือแจ้งเตือนลกูค้าที'ผิดนดัชําระหนี + ล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 20 วนั ก่อนดําเนินการบงัคบัชําระหนี +ตามกฎหมาย  

• กรณีบริษัทต้องมีการติดตามทวงถามหนี + บริษัทจะจดัให้มีการทวงถาม
หนี +ที'ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี +กําหนด 

5. สินเชื่อนี้มีข้อกําหนดและเงื่อนไข ซึ่งอาจทําให้
คุณมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 

สินเชื'อรายย่อยเพื'อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบั (Nano Finance) 
ลกูค้าต้องชําระค่างวดตามจํานวนและระยะเวลาที'ตกลงไว้กบับริษัท หาก
ชําระไม่ตรงตามวนัที'ครบกําหนดชําระ ลกูค้าจะมีภาระเพิ'มขึ +น ตามที'ระบุ
ไว้ในข้อ |. 

6. ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไข 

• ปัจจบุนัไม่มีการปรับอตัราดอกเบี +ยผิดนดัชําระหนี + โดยบริษัทสามารถคิด
อตัราดอกเบี +ยในอตัราดอกเบี +ยสงูสดุกรณีผิดนัดชําระหนี + สงูสดุไม่เกิน
ร้อยละ 33 ต่อปี (Effective rate) ของยอดคงค้างทั +งหมดในอนาคต 
(ขึ +นอยู่กับวันที'ลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื'อ หากก่อนวันที' 24 กค. 63 
อตัราดอกเบี +ยสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 36 ตอ่ปี (Effective rate) 

• บริษัทอาจจําเป็นต้องบอกเลกิสญัญาและดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

7. อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าชําระคืนสินเชื่อก่อน
วันที่ครบกําหนดหรือชําระมากกว่าเงินค่างวด 

• โปะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม: ลูกค้ามีสิทธิชําระหนี +เกินค่างวดที'ตกลงกัน 
หรือชําระคืนทั +งจํานวนก่อนกําหนดเวลาที'ตกลงกันได้ โดยไม่ต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมชําระคืนก่อนกําหนด (Prepayment fee) 

• การชําระหนี +เกินค่างวดที'ตกลงกัน เงินจํานวนดังกล่าวจะถูกนําไปหัก
ชําระหนี +ในงวดถัดไปตามลําดบั ซึ'งลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี +อีกครั +งใน
เดือนที'มียอดที'ต้องชําระคา่งวด   
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• การชําระเงินค่างวดกรณีลกูค้ามีสญัญาสินเชื'อที'อยู่ระหว่างการชําระค่า
งวดมากกวา่ 1 สญัญา บริษัทจะดําเนินการจดัสรรเงินเพื'อชําระเงินกู้ตาม
สัญญาสินเชื'อใดๆ ของลูกค้าที' มีกับ SCB Abacus ซึ'งลูกค้าจะไม่
สามารถชําระคา่งวดแบบระบรุายสญัญาได้  ทั +งนี +บริษัทจะพิจารณาจาก
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญัโดยเป็นไปตามรายละเอียดที'บริษัท
กําหนด 

8. ลูกค้าจะต้องมีผู้คํ้าประกันหรือหลักประกัน
หรือไม ่

สินเ ชื'อตั +งหลักเป็นสินเ ชื' อที' ไม่ ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็น
หลกัประกนั หรือไมต้่องมีบคุคลคํ +าประกนั 

9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเส่ียงที่สําคัญอะไรบ้าง 

• หากชําระคืนสินเชื'อไม่ตรงตามวนักําหนดชําระ บริษัทอาจจําเป็นต้อง
ดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

• ในกรณีที'บริษัทมีความจําเป็นต้องติดตามทวงถามหนี +จากลกูค้า และ/
หรือ ผู้ เกี'ยวข้อง บริษัทอาจดําเนินการดงักลา่วด้วยตนเอง และ/หรือ อาจ
มอบหมายให้บคุคลที'ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี +เป็นผู้ ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนบริษัทก็ได้ โดยการทวงถามหนี +ต้องไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายทวงถามหนี + 

• บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที'และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาไม่ว่า
ทั +งหมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื'นได้ โดยจะแจ้งการโอนเป็นหนงัสือให้
ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

• กรณีที'ผู้กู้ ถึงแก่กรรม ทายาทของผู้กู้ ต้องชําระหนี +คงค้างคืนแก่บริษัททั +ง
จํานวน 
 

10. จัดให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ให้บริการอย่างไร 

ในกรณีที'มีการเปลี'ยนแปลงเงื'อนไขการให้บริการ และอตัราค่าธรรมเนียมที'
ทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์ บริษัทจะทําการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า �� วัน 
ทั +งนี + หากเป็นกรณีที'ส่งผลให้ลกูค้ามีภาระหรือความเสี'ยงเพิ'มเติม บริษัทจะ

ดําเนินการขอความยินยอมจากลกูค้า 

 

11. ลูกค้าควรทําอย่างไร หากรายละเอียดข้อมูลใน
การติดต่อของลูกค้าเปลี่ยนแปลง 

หากลกูค้าต้องการเปลี'ยนแปลงข้อมลูในการติดต่อ กรุณาแจ้งศนูย์บริการ
ลกูค้าเงินทนัเด้อ 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 2ยคิดตั 2งแตว่นัที:ได้รับเงินกู้และเป็นไปตามที:ประกาศกําหนด  

• 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 

 
 

ชอ่งทางการร้องเรียน  

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

 

คําเตือน :  

บริษัทจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย หากลกูค้าไม่ชําระค่างวดอย่าง
สมํ:าเสมอ หรือไมชํ่าระภายในระยะเวลาที:กําหนดไว้ และบริษัทไมมี่นโยบาย
ให้พนกังานบริษัทรับเงินสดจากลกูค้า 

 

หมายเหต:ุ  

1) ข้อมลูดงักล่าวข้างต้นเป็นข้อมลูผลิตภณัฑ์สินเชื@อตั gงหลกั เพื@อประกอบการตดัสินใจใน 
การใช้บริการ หรือซื gอผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักล่าวอย่างไรก็ตามในกรณีที@ลกูค้าตกลงใช้
บริการหรือ ซื gอผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักลา่วแล้ว ลกูค้าจะผกูพนัตามคําขอใช้บริการฯ และ
เงื@อนไขในสญัญาสินเชื@อของบริการ หรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินนั gน โดยหากมีข้อมลูใดขดัแย้ง
กับคําขอใช้บริการฯ และ เงื@อนไขในสญัญาสินเชื@อ ให้ใช้ข้อมูลตามคําขอใช้บริการฯ และ
เงื@อนไขในสญัญาสินเชื@อแทน  

2) ข้อมลูในเอกสารฉบบันี g มีผลบงัคบัใช้ได้จนกว่าบริษัทจะมีการเปลี@ยนแปลงหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 


