
สรปุขอ้มลูผลติภณัฑ ์
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บรษิทั มนันกิซ ์จำกดั

วนัที่จดัพมิพ ์: 28 กมุภาพนัธ ์2565

1. 

สนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนท ์เปน็สนิเชื่อสว่นบคุคลรปูแบบวงเงนิหมนุเวยีน สามารถนำไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามที่ผู้กู้ตอ้งการ 
ไมว่า่จะเปน็ เพื่อการบรโิภคหรอืการใชจ้า่ยในชวีติประจำวนั โดยไมต่อ้งมหีลกัทรพัยห์รอืบคุคลค้ำประกนั อตัราดอกเบี้ย 
แบบลดตน้ลดดอก ทั้งนี้ไมเ่กนิอตัราดอกเบี้ยที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกำหนด สมคัรงา่ย รู้ผลอนมุตัไิว 
และสามารถโอนเงนิกอ้นเขา้บญัชไีดท้นัท ีลกูคา้สามารถเลอืกจา่ยไดห้ลากหลายรปูแบบตามที่ตอ้งการ ไมว่า่จะเปน็ 
จา่ยขั้นต่ำ จา่ยตามใจ หรอืผอ่นจา่ยเปน็งวดสงูสดุ 60 เดอืน

• มอีายรุะหวา่ง 20 – 60 ป ีสญัชาตไิทย

• เปน็พนกังานประจำ มรีายไดข้ั้นต่ำ 30,000 บาทตอ่เดอืน

• มเีอกสารสลปิเงนิเดอืนเพื่อใชใ้นการประกอบการสมคัร ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 1 เดอืน

• มบีญัชกีบัธนาคารไทยพาณชิย ์และลงทะเบยีนใชง้านแอปพลเิคชนั SCB Easy

2. คณุสมบตัผิู้สมคัรและเอกสารประกอบ

• วงเงนิสนิเชื่อ: วงเงนิอนมุตัสิงูสดุไมเ่กนิ 5 เทา่ของรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดอืน และไมเ่กนิ 1,500,000 บาท โดยจะไดร้บัวงเงน 
  กลบัคนืทนัทเีมื่อมกีารชำระเงนิตน้คนื

• สมคัรงา่ย: ใชเ้พยีงแคบ่ตัรประชาชน สลปิเงนิเดอืน และรายการเดนิบญัช ี(สเตทเมน้ท)์ ธนาคารที่รบัเงนิเดอืน โดยกรอก 
  ขอ้มลูและอปัโหลดเองไดง้า่ยๆ ผา่นแอปบรษิทัจะแจง้ผลการสมคัรใหท้ราบเรว็สดุภายในวนั แตไ่มเ่กนิ 3 วนั

3. ทำไมใครๆ กร็กัผลติภณัฑน์ี้

•	ตารางอตัราดอกเบี้ย

• อตัราดอกเบี้ยต่ำ: ระหวา่งรอ้ยละ 4.99 ถงึ รอ้ยละ 24.99 ตอ่ป ีถอนเงนิออกไปเทา่ไหร ่กจ็า่ยดอกเบี้ยเทา่นั้น คดิดอกเบี้ย 
  เปน็รายวนั ลดตน้ลดดอก

รายไดต้อ่เดอืน (บาท)/

วงเงนิ (บาท)
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200,000

ขึ้นไป

•	เลอืกวนัที่ชำระไดต้ามใจคณุ: คณุสามารถเลอืกวนัชำระคนืไดต้ามใจ ระหวา่งวนัที่ 1 – 28 ของทกุเดอืนได้ 
  หากเปน็พนกังานประจำ เราแนะนำใหเ้ลอืกวนัครบกำหนดชำระหลงัวนัเงนิเดอืนออก เชน่ หากคณุเงนิเดอืนออกวนัที่ 25  
  สามารถเลอืกวนัครบกำหนดชำระเปน็ทกุวนัที่ 26 ของเดอืน โดยวนัสรปุยอดบญัชคีอื วนัที่ 11 สิ้นวนั

•	ชำระคนืแบบไหนกไ็ดใ้นแตล่ะเดอืน: ไมว่า่จะจา่ยขั้นต่ำเพยีง 2% จากยอดเงนิตน้คงคา้งรวมกบัดอกเบี้ย ณ วนันั้น  
  จา่ยตามใจ หรอืผอ่นจา่ยเปน็งวดกไ็ด ้ตั้งแต ่12 เดอืนถงึสงูสดุ 60 เดอืน เริ่มผอ่นชำระงวดแรกในรอบบลิถดัไป

สนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนท ์ลกูคา้ไดร้บัวงเงนิ 150,000 บาท คดิอตัราดอกเบี้ย 14.99% ตอ่ป ีวนัสรปุยอดบญัช ี
(Statement Date) คอืวนัที่ 11 และวนัครบกำหนดชำระ (Payment Due Date) คอืวนัที่ 26 ของทกุเดอืน 
คณุไดเ้บกิถอนเงนิ 100,000 บาท เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2564



ใบแจง้ยอดบญัชทีี่ 1: วนัสรปุยอดบญัชวีนัที่ 11 ตลุาคม 2564 และกำหนดชำระวนัที่ 26 ตลุาคม 2564
 

ณ วนัที่ 26 ตลุาคม 2564

4. ตวัอยา่งการคำนวณดอกเบี้ย

ยอดเงนิตน้ 100,000.00 บาท

ดอกเบี้ย 25 วนั 
ตั้งแตว่นัที่เบกิถอนเงนิสด จนถงึวนัครบกำหนดชำระ 
(วนัที่ 1 ตลุาคม – 26 ตลุาคม) 
(ยอดเงนิตน้ x อตัราดอกเบี้ยตอ่ป ี/ 365) x จำนวนวนั = 
(100,000.00 x (14.99%/365) x 25)

1,026.50 บาท

ชำระขั้นต่ำของยอดบลิเดอืนตลุาคม

(2% ของยอดเงนิตน้คงคา้งรวมดอกเบี้ย) 
(ยอดเงนิตน้ x 2%) + ดอกเบี้ย = (100,000 x 2%) + 
1,026.50 = 3,026.50คดิเปน็เงนิตน้ที่จา่ย = 2,000 บาท

3,026.50 บาท

ยอดเงนิรวม หากตอ้งการชำระเตม็จำนวน  
ดอกเบี้ย + ยอดเงนิตน้ = 1,026.50 + 100,000.00 101,026.50 บาท

ยอดเงนิตน้คงคา้งหลงัชำระขั้นต่ำ 
ยอดเงนิตน้คงเหลอื - ยอดเงนิตน้ที่ชำระ 
= 100,000.00 - 2,000 

98,000 บาท

กรณทีี่ 1: เลอืกจา่ยสบายๆ หากลกูคา้เลอืกชำระดว้ยยอดขั้นต่ำ 2% จากยอดเงนิตน้คงคา้งรวมกบัดอกเบี้ย ณ วนันั้น 
ลกูคา้สามารถจา่ยเพยีงแค ่3,026.50 บาท เพื่อยกยอดที่เหลอืไปในรอบบลิถดัไป 

กรณทีี่ 2: หากลกูคา้ชำระคนืเตม็จำนวน คอื 101,026.50 บาท เทา่กบัวา่คณุปดิยอดชำระเรยีบรอ้ย และไดว้งเงน 
กลบัคนื 100%

กรณทีี่ 3: หากตอ้งการชำระโดยผอ่นจา่ยรายงวด ฟนินกิซจ์ะประเมนิความเหมาะสมโดยมใีหเ้ลอืกตั้งแต ่12, 24, 36, 48 ถงึ 
60 เดอืน ทั้งนี้ ตอ้งชำระดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นกอ่นหนา้ถงึวนัที่่ทำรายการกอ่นเปลี่ยนแปลงยอด เชน่ หากทำรายการผอ่นจา่ย 
ในวนัที่ 26 ตลุาคม 2564 คณุจะตอ้งจา่ยดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม – 26 ตลุาคม จากนั้นเริ่มชำระคา่งวด 
ตามจำนวนและระยะเวลาที่ไดเ้ลอืกไวใ้นแอปพลเิคชนั โดยเริ่มวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2564 เปน็งวดแรก

ยอดเงนิที่ตอ้งชำระ (ยอดตอ่เดอืนโดยประมาณ) 
จากยอดเงนิตน้ 100,000 บาท 
ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 12 งวด

ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 24 งวด

ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 36 งวด

ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 48 งวด

ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 60 งวด

9,025.35 บาท

4,848.18 บาท

3,466.04 บาท

2,782.56 บาท

2,378.46 บาท

ใบแจง้ยอดบญัชทีี่ 2: วนัสรปุยอดบญัชวีนัที่ 11 พฤศจกิายนและกำหนดชำระวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2564 
หลงัเลอืกชำระขั้นต่ำ และไมม่กีารเบกิถอนเงนิสดเพิ่ม 



ณ วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2564

ยอดเงนิตน้คงคา้ง   98,000 บาท

ดอกเบี้ย 31 วนั 
ตั้งแตว่นัที่ชำระลา่สดุ (26 ตลุาคม) ถงึวนัสรปุยอดบญัชคีรั้งนี้ 
(วนัที่ 26 ตลุาคม - 26 พฤศจกิายน) 
(ยอดเงนิตน้ x อตัราดอกเบี้ยตอ่ป ี/ 365) x จำนวนวนั 
= (98,000 x 14.99% / 365) x 31

1,247.44 บาท

ชำระขั้นต่ำของยอดบลิเดอืนพฤศจกิายน 
(2% ของยอดเงนิตน้คงคา้งรวมดอกเบี้ย) 
(ยอดเงนิตน้ x 2%) + ดอกเบี้ย = (98,000 x 2%) + 1,247.44
คดิเปน็เงนิตน้ที่จา่ย = 1,960 บาท

3,207.44 บาท

ยอดเงนิรวม หากตอ้งการชำระเตม็จำนวน 
ดอกเบี้ย + ยอดเงนิตน้ = 1,247.44 + 98,000 99,247.44 บาท

หมายเหต:ุ 

• จำนวนวนัในการคำนวณดอกเบี้ยอาจจะเปน็ 365 หรอื 366 วนั ขึ้นอยู่กบัแตล่ะป

•	กรณชีำระลว่งหนา้ กอ่นวนัสรปุยอดบญัชแีละไมไ่ดป้ดิยอดหรอืชำระยอดเงนิตน้เปน็ศนูย ์จะยงัไมถ่อืวา่เปน็การปดิยอดบลิ 
  ของเดอืนนั้นๆ ทั้งนี้ ยงัมดีอกเบี้ยที่เกดิขึ้นรายวนั โดยลกูคา้ตอ้งชำระอกีครั้งหลงัวนัตดัยอดบลิ จนถงึกอ่น 
  วนัครบกำหนดชำระ

5. คา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีมอื่นๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกแกล่กูคา้ บรษิทัจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพิ่มเตมิอกีนอกเหนอืจากดอกเบี้ย

รายการคา่ธรรมเนยีมประเภทตา่งๆ อตัราคา่บรกิาร (บาท)

คา่อากรแสตมป ์รอ้ยละ 0.05 ของวงเงนิสนิเชื่อ 
สงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท ไมเ่รยีกเกบ็

ไมเ่รยีกเกบ็

ไมเ่รยีกเกบ็

50 บาท/ครั้งในบลิแรก และ 

100 บาท/ครั้งในบลิถดัไป

คา่ตรวจสอบขอ้มลูเครดติ  

คา่ธรรมเนยีมการชำระเงนิคนืกอ่นกำหนด

(Prepayment Fee) 

ไมเ่กนิ 25% ตอ่ป ี
(อตัราดอกเบี้ยปกตสิงูสดุตาม
สญัญา + สว่นเพิ่มรอ้ยละ 3)

อตัราดอกเบี้ยผดินดัชำระ 

คา่ตดิตามทวงถามหนี้กรณผีดินดัชำระ 
ที่จา่ยใหแ้กบ่คุคลอื่นหรอืหนว่ยงานภายนอก

หมายเหต:ุ 

• อตัราคา่ธรรมเนยีมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งนี้ เปน็ไปตามที่บรษิทักำหนดไวใ้นประกาศรายละเอยีดเกี่ยวกบัอตัรา 
  ดอกเบี้ย คา่ปรบั คา่บรกิาร และคา่ธรรมเนยีมใดๆ ซึ่งเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั

6. สนิเชื่อนี้มขีอ้กำหนดและอาจทำใหค้ณุมภีาระหนา้ที่อะไรบา้ง?
•	เมื่อถอนเงนิและไดร้บัอนมุตัเิงนิสนิเชื่อแลว้ คณุตอ้งชำระคา่งวดหรอืยอดคงคา้ง ตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงไว้ 
  กบับรษิทั โดยบรษิทัจะแสดงขอ้มลูคา่งวดและวนัครบกำหนดชำระ บนหนา้แรกของแอปพลเิคชนั

•	หากคณุมปีญัหาในการชำระเงนิคนืตามเวลาที่กำหนดกรณุาแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัทเีพื่อรว่มกนัพจิารณา 
  เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการชำระเงนิคนื 


7. คณุจะไดร้บัใบแจง้ยอดและหลกัฐานการชำระเงนิอยา่งไรบา้ง?

•	คณุสามารถเรยีกด ูขอ และ/หรอื บนัทกึ ใบแจง้ยอดชำระ (Billing Statement) ผา่นเมน ู“ขอ้มลูของฉนั”  
  บนแอปพลเิคชนัฟนินกิซ ์และใบเสรจ็รบัเงนิ (E-Receipt) ผา่นทางอเีมลที่แจง้ไวก้บับรษิทั หรอืผา่นชอ่งทาง 
  อเิลก็ทรอนกิสป์ระเภทอื่นใดที่บรษิทัจะเปดิใหบ้รกิารแกผู่้ขอใชบ้รกิารเพิ่มเตมิ

•	หากคณุเลอืกชำระแบบผอ่นจา่ย บรษิทัจะแสดงตารางการชำระคนืเงนิสนิเชื่อใหก้บัคณุผา่นเมน ู“ขอ้มลูของฉนั”  
  บนแอปพลเิคชนัฟนินกิซ ์

8. อะไรจะเกดิขึ้นหากคณุชำระเงนิคนืกอ่นกำหนด?
•	คณุสามารถนำเงนิมาชำระหนี้บางสว่นหรอืทั้งหมดของสนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนท ์เพื่อปดิยอดหนี้กอ่นกำหนดเวลา 
  ที่คณุไดต้กลงไวไ้ด ้โดยไมม่คีา่ธรรมเนยีมการชำระเงนิคนืกอ่นกำหนด (Prepayment Fee)

•	จำนวนเงนิที่ชำระหนี้กอ่นกำหนดดงักลา่วจะถกูนำไปหกัชำระดอกเบี้ยของสนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนท ์ทั้งหมดที่คา้ง 
  ชำระจนถงึวนัที่คณุชำระเงนิคนืกอ่นกำหนด หลงัจากนั้นจะนำเงนิไปหกัชำระเงนิตน้ของยอดคงคา้ง โดยคณุสามารถ 
  เรยีกดยูอดที่ตอ้งชำระในแตล่ะเดอืนไดท้ี่เมน ู“ใบแจง้ยอดชำระ” บนแอปพลเิคชนั หรอืผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิสอ์ื่น 
  ที่บรษิทัจะใหบ้รกิารเพิ่มเตมิ


9. กรณผีดิเงื่อนไข หรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้กำหนดและภาระหนา้ที่ได้
•	อตัราดอกเบี้ยกรณผีดินดัชำระ: ไมเ่กนิ 25% ตอ่ป ี(อตัราดอกเบี้ยปกตสิงูสดุตามสญัญา + สว่นเพิ่มรอ้ยละ 3%) 
  ของเงนิตน้ของคา่งวดที่ลกูคา้ผดินดัชำระ 

•	บรษิทัเปน็สมาชกิของบรษิทั ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจำกดั ซึ่งประวตักิารชำระหนี้ของคณุกบับรษิทัจะถกูนำสง่ใหแ้ก่ 
  บรษิทั ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจำกดัทั้งหมด

•	หากผดินดัชำระเกนิ 90 วนั บรษิทัจำเปน็ตอ้งบอกเลกิสญัญาและดำเนนิการทางกฎหมายตอ่ไป 

•	ในกรณบีรษิทัมคีวามจำเปน็ตอ้งตดิตามทวงถามหนี้จากคณุและ/หรอืบคุคลที่สามารถตดิตอ่เพื่อการทวงถามหน้ี 
  บรษิทัอาจดำเนนิการดงักลา่วดว้ยตนเอง และ/หรอือาจมอบหมายใหบ้คุคลที่ประกอบธรุกจิตดิตามทวงถามหนี้เปน็ 
  ผู้ดำเนนิการดงักลา่วแทนบรษิทักไ็ด้

•	บรษิทัมสีทิธโิอนสทิธ ิหนา้ที่และผลประโยชนใ์ดๆ ตามสญัญาไมว่า่ทั้งหมดหรอืบางสว่น ใหแ้กบ่คุคลอื่นตามท่ี 
  เหน็สมควร โดยจะแจง้การโอนเปน็หนงัสอืใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้

•	กรณผีู้กู้ถงึแกก่รรมสญัญาสนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนทเ์ปน็อนัระงบัสิ้นไป ทายาทของผู้กู้ตอ้งชำระหนี้คงคา้งคนืแก่ 
  บรษิทัทั้งจำนวนจากกองมรดกของผู้กู้



10. จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่บรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารของสนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนท?์
•	ในกรณทีี่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิาร อตัราดอกเบี้ย คา่ธรรมเนยีมที่ทำใหค้ณุเสยีประโยชน์ 
  บรษิทัจะทำการแจง้ลว่งหนา้บน แอปพลเิคชนัฟนินกิซ ์ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเปลี่ยนแปลงจะมผีลใชบ้งัคบั 


11. ควรทำอยา่งไร หากรายละเอยีด ในการตดิตอ่ของคณุเปลี่ยนแปลง?
•	หากตอ้งการเปลี่ยนเบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นๆ เบื้องตน้ สามารถทำไดบ้นแอปพลเิคชนัฟนินกิซ์ 
  โดยคณุสามารถยนืยนัตวัตนผา่นทั้งแอปพลเิคชนัเอสซบี ีอซีี่ (SCB EASY Application) หรอืยนืยนัตวัตนผา่นการ 
  ยนืยนัตวัตนทางอเิลก็ทรอนกิส ์(e-KYC) โดยสามารถทำไดโ้ดยการถา่ยรปูบตัรประชาชน ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
  ของขอ้มลู และสแกนใบหนา้ (Liveness check) เพื่อแกไ้ขขอ้มลู

•	หากตอ้งการเปลี่ยนขอ้มลูอื่นๆ นอกเหนอืจากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ี่ ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ์ 
  (MONIX Call Center) โทร. 02-113-1113



12. สามารถหารายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ี้หรอืตดิตอ่กบับรษิทัไดอ้ยา่งไร?
• ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ ์โทร. 02-113-1113

•	www.finnix.co

•	www.facebook.com/finnixapp


คำเตอืน: บรษิทัอาจจำเปน็ตอ้งดำเนนิการทางกฎหมาย หากคณุไมช่ำระภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ลกูคา้ควรทำความเขา้ใจผลติภณัฑแ์ละเงื่อนไขกอ่นตดัสนิใจ 

หากสงสยัใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ ์โทร. 02-113-1113 ทกุวนั ตั้งแตเ่วลา 8.00 น. - 19.00 น. 
(ไมเ่วน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน:

ลกูคา้สามารถตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ ์(MONIX Call Center) โทร. 02-113-1113 หรอืผา่น ธปท.          
ศนูยค์ุ้มครองผู้ใชบ้รกิารทางการเงนิ (ศคง.) โทร. 1213 หรอือเีมล fcc@bot.or.th

หมายเหต:ุ

•	ขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เปน็ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชื่อสว่นบคุคล “สนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนท”์ เพื่อประกอบการ 
  ตดัสนิใจในการขอใชบ้รกิารผลติภณัฑท์างการเงนิดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม ในกรณทีี่ลกูคา้สมคัรใชบ้รกิารผลติภณัฑ์ 
  ทางการเงนิดงักลา่ว เพื่อใหเ้ปน็ไปตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ผู้สมคัรขอสนิเชื่อตอ้งยนิยอมใหบ้รษิทั 
  ดำเนนิการตรวจสอบเอกสารบตัรประชาชนในวนัที่สมคัรใชบ้รกิารสนิเชื่อผา่นแอปพลเิคชนัฟนินกิซ ์ของบรษิทั และ 
  ยนิยอมใหบ้รษิทัเขา้ถงึขอ้มลูในโทรศพัทม์อืถอื ทั้งนี้ ลกูคา้จะผกูพนัตามคำขอใชบ้รกิารฯ และเงื่อนไขในสญัญา 
  สนิเชื่อของบรกิารหรอืผลติภณัฑท์างการเงนินั้น โดยหากมขีอ้มลูใดขดัแยง้กบัคำขอใชบ้รกิารฯ และเงื่อนไขในสญัญา 
  สนิเชื่อ ใหใ้ชข้อ้มลูตามคำขอใชบ้รกิารฯ และเงื่อนไขในสญัญาสนิเชื่อแทน

•	ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้ มผีลจนกวา่บรษิทัจะมกีารเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑด์งักลา่ว

สนิเชื่อบคุคลฟนินกิซอ์กิไนทค์อือะไร? 


