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สรุปข้อมูลผลิตภัณฑสิ์นเชือ่ตั้งหลัก 
(กรุณาอ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ 

 และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด 
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

 

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จํากัด 
วันที่จัดทํา 1 พฤศจิกายน 2562 

 
1. สินเชื่อตั้งหลักคืออะไร 

สินเชื2อตั 6งหลกัเป็นสินเชื2อรายย่อยเพื2อการประกอบอาชีพภายใต้การ
กํากับ ที2เป็นการให้สินเชื2อแก่บุคคลธรรมดาที2มีวัตถุประสงค์เพื2อ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็น
หลกัประกัน หรือไม่ต้องมีบุคคลคํ 6าประกัน เมื2อได้รับการอนุมตัิแล้ว 
จะโอนเงินเข้าบญัชีของลกูค้า  คิดอตัราดอกเบี 6ยแบบลดต้นลดดอก 
(ร้อยละต่อปี) ทั 6งนี 6ไม่เกินอตัราดอกเบี 6ยที2ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด 

2. ลักษณะสําคัญของสินเชื่อตั้งหลัก 

• วงเงินสินเชื2อ: สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยบริษัทจะกําหนด
วงเงินที2เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสามารถในการชําระหนี 6
ของผู้บริโภค และเป็นไปตามนโยบายสินเชื2อของบริษัทที2เกี2ยวข้อง
กบัสนิเชื2อนาโนไฟแนนซ์ 

• ระยะเวลาการกู้ ยืม: ระยะเวลาการกู้ ยืมสงูสดุ c เดือน  
• ผอ่นชําระคืนสนิเชื2อเป็นงวดรายเดือน ทกุวนัที2 28 ของเดือน โดยจะ

เริ2มผอ่นชําระงวดแรก 
o กรณีวันที2สมัครสินเชื2อมากกว่า gh วันจึงจะถึงวันที2 jk จะเริ2ม

ผอ่นชําระงวดแรกในวนัที2 28 ของเดือนเดียวกนั 
o กรณีวนัที2สมัครสินเชื2อน้อยกว่า gh วนัจึงจะถึงวนัที2 jk จะเริ2ม

ผอ่นชําระงวดแรกในวนัที2  28 ของเดือนถดัไป 
• ทั 6งนี 6 ท่านสามารถผ่อนชําระคืนได้มากกว่าที2แจ้งไว้ในใบแจ้งยอด

เพื2อทําให้เงินต้นลดลง และลดระยะเวลาการผอ่นชําระให้เร็วขึ 6น 
• อตัราดอกเบี 6ยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละตอ่ปี): ร้อยละ 35 และไม่

เกินกวา่อตัราดอกเบี 6ยสงูสดุกรณีปกติสําหรับเงินให้สินเชื2อรายยอ่ย
เพื2อการประกอบการอาชีพภายใต้การกํากับร้อยละ 35 ต่อปี เมื2อ
คํานวณดอกเบี 6ย คา่ปรับ คา่บริการ และคา่ธรรมเนียมใด ๆ รวมกนั 

• การคํานวณดอกเบี 6ย : รายวนั 
• จํานวนวนัตอ่ปีที2ใช้ในการคํานวณดอกเบี 6ย : 365 วนั 

• อตัราคา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

3. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 

• ค่าอากรแสตมป์: ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื2อ สูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท 

• คา่ตรวจสอบข้อมลูเครดติ: ไมเ่รียกเก็บ 
• คา่ใช้จา่ยในการตดิตามทวงถามหนี 6: ไมเ่รียกเก็บ 
• คา่ธรรมเนียมการชําระเงิน ผา่นชอ่งทางบริการตา่งๆ 

Bill Payment: QR Code พร้อมเพย์ ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

Bill Payment ผ่าน SCB EASY ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

หมายเหต:ุ อตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี2ยนแปลงได้ ซึ2งเป็นไปตามประกาศของ
บริษัทฯ ซึ2งสามารถตรวจสอบได้ผา่นเว็บไซต์ www.money-thunder.com 

4. การแจ้งชําระหนี้และค่าธรรมเนียม 

• บริษัทจะจดัสง่ใบแจ้งหนี 6 เพื2อแจ้งยอดรายการสนิเชื2อ พร้อมแจ้งวนั
ถึงกําหนดชําระหรือหกับญัชีในแต่ละงวดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อนและแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
ก่อนถึงวันกําหนดชําระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า gy วัน และจะแจ้ง 
การได้รับชําระเงินจากลูกค้าโดยการออกใบเสร็จรับเงินรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นชอ่งทางอีเมล 

• บริษัทจะจดัสง่หนงัสือแจ้งเตือนผู้บริโภคที2ผิดนดัชําระหนี 6 ลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 20 วนั ก่อนดําเนินการบงัคบัชําระหนี 6ตามกฎหมาย  

• กรณีบริษัทต้องมีการติดตามทวงถามหนี 6 บริษัทจะจดัให้มีการทวง
ถามหนี 6ที2ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี 6กําหนด 

5. สินเชื่อนี้มีข้อกําหนดและอาจทําให้คุณมี
ภาระหน้าที่อะไรบ้าง 

สินเชื2อรายย่อยเพื2อการประกอบอาชีพภายการใต้กํากับ (Nano 
Finance) ลกูค้าต้องชําระคา่งวดตามจํานวนและระยะเวลาที2ตกลงไว้
กบับริษัท หากชําระไมต่รงตามวนัที2ครบกําหนดชําระ ลกูค้าจะมีภาระ
เพิ2มขึ 6น ตามที2ระบไุว้ในข้อ �. 

6. ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและภาระหน้าที่ได ้

• ปัจจุบันไม่มีการปรับอัตราดอกเบี 6ยผิดนัดชําระหนี 6 โดยบริษัท
สามารถคิดอตัราดอกเบี 6ยในอตัราดอกเบี 6ยสงูสดุกรณีผิดนดัชําระ
หนี 6 สงูสดุไม่เกินร้อยละ ch ต่อปี (Effective rate) ของยอดคงค้าง
ทั 6งหมดในอนาคต 

• บริษัทอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสญัญาและดําเนินการทางกฎหมาย
ตอ่ไป 

7. อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าชําระคืนสินเชื่อยืม
ก่อนครบกําหนด 

• โปะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม: ลกูค้ามีสิทธิชําระหนี 6เกินค่างวดที2ตกลง
กัน หรือชําระคืนทั 6งจํานวนก่อนกําหนดเวลาที2ตกลงกันได้ โดยไม่
ต้องเสยีคา่ธรรมเนียมชําระคืนก่อนกําหนด (Prepayment fee) 

• การชําระหนี 6เกินค่างวดที2ตกลงกนั เงินจํานวนดงักล่าวจะถกูนําไป
หกัชําระหนี 6ในงวดถดัไปตามลําดบั ซึ2งลกูค้าจะได้รับใบแจ้งหนี 6อีก
ครั 6งในเดือนที2มียอดที2ต้องชําระคา่งวด 

8. ลูกค้าจะต้องมีผู้คํ้าประกันหรือหลักประกัน
หรือไม ่

สินเชื2อตั 6งหลักเป็นสินเชื2อที2ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็น
หลกัประกนั หรือไมต้่องมีบคุคลคํ 6าประกนั 

9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเส่ียงที่สําคัญอะไรบ้าง 

• หากชําระคืนสินเชื2อไม่ตรงตามกําหนดชําระ บริษัทอาจจําเป็นต้อง
ดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

• ในกรณีที2บริษัทมีความจําเป็นต้องติดตามทวงถามหนี 6จากลูกค้า 
และ/หรือ ผู้ เกี2ยวข้อง บริษัทอาจดําเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง 
และ/หรือ อาจมอบหมายให้บคุคลที2ประกอบธุรกิจติดตามทวงถาม
หนี 6เป็นผู้ ดําเนินการดงักล่าวแทนบริษัทก็ได้ โดยการทวงถามหนี 6
ต้องไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี 6 

• บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที2และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสญัญาไม่
ว่าทั 6งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื2นได้ โดยจะแจ้งการโอนเป็น
หนงัสอืให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

• กรณีลกูค้าที2เป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่กรรม ทายาทของลกูค้าหรือ

ผู้จดัการมรดกจะต้องมารับสภาพหนี 6กบับริษัท 
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10. ลูกค้าควรทําอย่างไร หากรายละเอียดใน
การติดต่อของลูกค้าเปลี่ยนแปลง 

หากลูกค้าต้องการเปลี2ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อ กรุณาแจ้ง
ศนูย์บริการลกูค้าเงินทนัเด้อ LINE: @moneythunder 

11. รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือติดต่อบริษัท 

อ่านรายละเอียดเพิ2มเติมได้ รวมถึงรับทราบการเปลี2ยนแปลงเงื2อนไข

การให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที2สาํคญัตา่งๆ ที2 

• เวบ็ไซต์ www.money-thunder.com  หรือ 

• ศนูย์บริการลกูค้าเงินทนัเด้อ LINE: @moneythunder  

• อีเมล support@money-thunder.com 

 

ข้อควรระวัง !! • ดอกเบี 6ยคิดตั 6งแต่วันที2 ได้ รับเงินกู้ และเป็นไปตามที2 
ประกาศกําหนด • ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื2อนไขก่อนตัดสินใจ 
ลง ชื2 อ  หากสงสัยใ ห้ ติดต่อ เ จ้าหน้า ที2 ศูน ย์บ ริการลูก ค้า เ งินทัน เ ด้อ  
LINE: @moneythunder 

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

 

คําเตือน : บริษัทจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย หากลกูค้าไม่ชําระค่า
งวดอย่างสมํ2าเสมอ หรือไม่ชําระภายในระยะเวลาที2กําหนดไว้ และบริษัทไม่
มีนโยบายให้พนกังานบริษัทรับเงินสดจากลกูค้า 

 

หมายเหตุ: 1) ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื2อตั 6งหลัก เพื2อ
ประกอบการตดัสินใจใน การใช้บริการ หรือซื 6อผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักลา่วอย่างไร
ก็ตามในกรณีที2ลกูค้าตกลงใช้บริการหรือ ซื 6อผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักลา่วแล้ว ลกูค้า
จะผกูพนัตามคําขอใช้บริการฯ และเงื2อนไขในสญัญาสินเชื2อของบริการ หรือผลิตภณัฑ์
ทางการเงินนั 6น โดยหากมีข้อมลูใดขดัแย้งกบัคําขอใช้บริการฯ และ เงื2อนไขในสญัญา
สินเชื2อ ให้ใช้ข้อมลูตามคําขอใช้บริการฯ และเงื2อนไขในสญัญาสินเชื2อแทน 2) ข้อมลู
ในเอกสารฉบับนี 6 มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าบริษัทจะมีการเปลี2ยนแปลงหลักเกณฑ์
ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 


