
สินเช�อนาโนไฟแนนซ

 บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน) ใหบริการผลิตภัณฑ “สินเช�อนาโนไฟแนนซ” ซึ่งเปนการใหเงินกูแกผูประกอบธุรกิจรายยอย (เปนลูกคาบริษัทและมีประวัติการชำระดีมากอน)

วัตถุประสงคการใหสินเช�อ : เปนสินเช�อที่มีวัตถุประสงค เพ�อเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ คาขาย รานคา ไมใชหลักทรัพยค้ำประกัน

เกณฑการพิจารณาวงเงินสินเช�อ

- สำหรับลูกคาปจจุบัน ประเภทสินเช�อสวนบุคคล อยูแลวกอนหนา 

- พิจารณาจากประวัติการผอนชำระเง�อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด

วงเงินใหสินเช�อของบริษัท

- ตั้งแต 21,000 - 40,000 บาท

- ระยะเวลาผอนชำระ 10 - 50 เดือน

ประเภทการผอนชำระ

 - ผอนชำระเปนรายเดือน

อัตราดอกเบี้ย คาบริการ และคาธรรมเนียมใดๆ

 - คิดอัตราไมเกินรอยละ 28.00-33.00 ตอป (คำนวณแบบลดตนลดดอก)

คาใชจายที่ตองจาย นอกจากคางวด

อากรแสตมป

คาธรรมเนียม กรณีลูกคาชำระคางวดผานตัวแทน

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ กรณีผิดนัดชำระหนี้

คาติดตามทวงถาม กรณีผิดนัดชำระหนี้

- เพ�อประโยชนสูงสุดของทาน กรุณาผอนชำระใหตรงวันที่กำหนด 

- กรณีผิดนัดชำระคางวด อาจถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระและคาติดตามทวงถาม

- การตัดชำระหนี้ กรณีผิดนัดชำระคางวด บริษัทจะตัดชำระหนี้วิธีเเบบเเนวนอน 

 โดยจะตัดชำระคาธรรมเนียม ดอกเบี้ย เเละเงินตนของยอดหนี้ที่คางชำระนานที่สุดกอน 

 จากนั้นจึงจะตัดชำระยอดหนี้ที่คางชำระนานรองลงมา ตามลำดับ

คำเตือน “กรณีผิดนัดชำระ”

กรณีปดบัญชีกอนกำหนด

- กรณีลูกคาปดบัญชีกอนกำหนด บริษัทไมมีการคิดคาธรรมเนียมการปดบัญชี 

- ลูกคาจะไดรับสวนลดดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด (คำนวณแบบอัตราดอกเบี้ยลดตนลดดอก)

ดอกเบี้ยแบบ “ลดตนลดดอก”

ดอกเบี้ยแบบ “คงที่ (Flat Rate)”

คางวดจะแบงเปนเงินตนและดอกเบ้ีย

ในจำนวนท่ีเทากันทุกเดือน

สวนลดปดบัญชีกอน

กำหนดคิดจากสวนนี้

ดอกเบี้ยที่ตองจายทั้งหมด

เงินตนคงเหลือ

คางวด

ดอกเบี้ย

ตัวอยาง การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู ขอ 2.   

ตารางแสดงการผอนชำระตอเดือน เงินตน 25,000 บาท จำนวนผอนชำระ 10 เดือน

ดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก 29.00% ตอป

ชำระดอกเบ้ีย

และคาธรรมเนียม EIR
เงินตนคงคาง งวดที่ ชำระเงินตนชำระคางวด
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คิดดอกเบี้ยแบบรายวัน ตามยอดเงินตนคงเหลือที่แทจริง

ทำใหงวดแรกมีดอกเบี้ยสูง เม�อตัดดอกเบี้ยแลว 

จึงเหลือตัดเงินตนไดนอย

คิดดอกเบี้ยคงที่ (เทากัน) ตลอดระยะเวลาที่ตองผอนชำระ

Sales Sheet

การคิดดอกเบี้ยแตละประเภท

ลักษณะผลิตภัณฑสินเช�อนาโนไฟแนนซ

เงินตนคงเหลือ

คางวด

ดอกเบี้ย

 =  เงินตนคงคาง x อัตราดอกเบี้ยตอเดือน

  

ชำระดอกเบี้ยแตละงวด

 =  จำนวนเงินที่ชำระตอเดือน - ดอกเบี้ยในแตละงวด

ชำระคืนเงินตนในแตละงวด

 =  เงินตนคงคางในงวดที่แลว - เงินตนที่ชำระในงวดนี้

ชำระเงินตนคงคาง

หมายเหตุ จำนวนเงินผอนชำระจะเปนไปตามตารางตัวอยางการคำนวณดอกเบี้ย 

ตอเม�อลูกคาชำระเงินครบถวนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไวเทานั้น

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี ้ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู ขอที่ 2

ในกรณีคางชำระคางวด คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ในอัตรา 3% ของเงินตนงวดที่ผิดนัดชำระ

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้  = (เงินตนงวดที่ผิดนัดชำระ x 3% x จำนวนวันผิดนัด)

การคิดคาติดตามทวงถาม

1. กรณีคางชำระ 1 งวด คิดคาติดตามทวงถาม 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้

2. กรณีคางชำระมากกวา 1 งวดขึ้นไป คิดคาติดตามทวงถาม 100 บาทตอรอบการทวงถามหนี้

หมายเหตุ เฉพาะหนี้ซึ่งถึงกำหนดชำระสะสมเกินกวา 1,000 บาท

365

คาอากรแสตมป

วงเงินสินเช�อ 0-10,000 บาท คาอากรแสตมป 5 บาท และบวกเพิ่ม 1 บาทตอวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท
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คำถามเกี่ยวกับการขอสินเช�อ

Q : กรณีลูกคาปดบัญชีกอนกำหนด ลูกคาไดสวนลดเทาไร มีวิธีการคำนวณอยางไร Q : ชำระคางวดผานชองทางใดไดบาง

ขอควรระวัง การชำระคางวด ตองขอรับใบเสร็จ/หลักฐานการชำระจากผูรับชำระและเก็บไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในขอตกลงและเง�อนไขในสัญญาเงินกู เชน อัตราดอกเบี้ย (ขอ 2.) การคิดคาติดตามทวงถาม (ขอ 4.) 

ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและคาใชจายอ�นๆ ไดที่ ประกาศที่ติดไว ณ ที่ทำการสาขาและ www.muangthaicap.com

A : เม�อลูกคาประสงคจะปดบัญชี จะไดรับสวนลดดอกเบี้ยสวนที่ยังไมถึงกำหนดชำระ “ทั้งหมด” 

    (คิดแบบลดตนลดดอก) ซึ่งสามารถดูไดจากตารางการผอนชำระคางวด ซึ่งบริษัทไดแนบให

    พรอมสัญญาในครั้งแรก

A : ลูกคาสามารถชำระคางวดไดที่สาขาของบริษัททุกสาขา หรือขอรับบารโคด จากทุกสาขาของบริษัท 

    เพ�อนำไปชำระคางวดผานตัวแทน เชน 

Sales Sheet

การทำประกันภัย 

เพ�อคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูขับขี่ ผู โดยสารที่อยูในรถ 

หรือบุคคลที่อยูนอกรถที่ประสบภัยจากรถ

ชวยลดภาระคาใชจายกับลูกคา เพ�อเพิ่มความคุมครองความสูญเสียตอชีวิต

การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันสืบเน�องจากการประสบอุบัติเหตุทุกกรณี 

ของผูเอาประกันภัย

กฎหมายกำหนดใหรถทุกคันตองทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพ�อคุมครองและ

ใหความชวยเหลือแกผูขับขี่ ผู โดยสารที่อยูในรถ หรือบุคคลที่อยูนอกรถที่ประสบภัยจากรถ 

ชวยลดภาระคาใชจายกับลูกคา กรณีรถที่เอาประกันเปนเหตุสรางความเสียหายแกผูขับขี่ 

ผู โดยสาร

ขอดีของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ขอดีของการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุม

พ.ร.บ.
ประกัน

PA

“ลูกคามีสิทธิเลือกจะทำหรือไมทำก็ได” โดยไมมีผลตอการอนุมัติสินเช�อ

เพ�อคุมครองความสูญเสียตอชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

อันสืบเน�องจากการประสบอุบัติเหตุของผูเอาประกันภัย

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภาคสมัครใจ (ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม)

Q : กรณีลูกคานำเงินมาชำระกอนถึงวันกำหนดชำระ บริษัทมีวิธีดำเนินการอยางไร

A : บริษัทจะนำเงินจำนวนดังกลาวไปหักคาเงินตนคงคางทันที ณ วันที่ชำระ

สินเช�อนาโนไฟแนนซ

เคานเตอรเซอรวิส โลตัส โมบายแบงกกิ้ง

เฉพาะธนาคารเปดใหบริการ

เมืองไทย แคปปตอล

แอปพลิเคชัน
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