
สรปุขอ้มลูผลติภณัฑ์ 
“สนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกี”

(กรณุาอา่นตารางการเปดิเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี้ และศกึษารายละเอยีดและเงื่อนไขโดยละเอยีด กอ่นที่คณุจะตดัสนิใจ 
ใชบ้รกิารผลติภณัฑ)



บรษิทั มนันกิซ ์จำกดั

วนัที่จดัพมิพ ์: 15 มกราคม 2564

1. สนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกี คอือะไร?

สนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกี เปน็สนิเชื่อหมนุเวยีน สำหรบัรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชพีภายใตก้ารกำกบัของธนาคารแหง่ 
ประเทศไทย (นาโนไฟแนนซ)์ ที่ไมต่อ้งมทีรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืบคุคลค้ำประกนั รู้ผลไวภายใน 30 นาท ีไดร้บัเงนิกอ้นโอน 
เขา้บญัชทีนัท ีใชเ้พยีงบตัรประชาชน มกีารพจิารณาใหส้นิเชื่อที่มคีวามยดืหยุ่น โดยจะนำขอ้มลูปจัจยัอื่นๆ เชน่ ขอ้มลู 
โทรศพัท ์ที่ลกูคา้ไดใ้หค้วามยนิยอมในการเปดิเผยขอ้มลูมาใชใ้นการวเิคราะหส์นิเชื่อ

2. ทำไมใครๆ กร็กัผลติภณัฑน์้

• วงเงนิสนิเชื่อ: ตั้งแต ่2,000 – 100,000 บาท และไดร้บัวงเงนิกลบัคนืทนัทเีมื่อมกีารชำระเงนิ

• อตัราดอกเบี้ยถกู: ไมเ่กนิรอ้ยละ 33 ตอ่ป ีไมม่คีา่ธรรมเนยีมอื่นๆแฝง ถอนเงนิออกไปเทา่ไหร ่กจ็า่ยดอกเบี้ยเทา่นั้น 
  คดิดอกเบี้ยเปน็รายวนั ลดตน้ลดดอก

• เลอืกวนัที่ผอ่นชำระได:้ คณุสามารถเลอืกวนัชำระคนืระหวา่งวนัที่ 1 – 28 ของทกุเดอืนได ้เชน่ หากคณุเลอืกวนัที่ 15 
  คณุจะตอ้งชำระเงนิคนืทกุวนัที่ 15 ของทกุเดอืน โดยวนัสรปุยอดบญัชคีอื วนัที่ 1

• ชำระคนืแบบไหนกไ็ดใ้นแตล่ะเดอืน: ไมว่า่จะชำระแคด่อกเบี้ย ชำระขั้นต่ำ หรอืชำระเตม็จำนวนกไ็ด ้พเิศษ! ครั้งแรกในไทย 
  สามารถเลอืกผอ่นชำระ 3, 6 หรอื 12 เดอืนได ้โดยเริ่มผอ่นชำระงวดแรกไดใ้นเดอืนถดัไป

• ใครๆกส็มคัรได ้แค ่อายรุะหวา่ง 20 – 60 ป ีและรายได ้8,000 บาทตอ่เดอืนขึ้นไป อาชพีไหนกไ็ด ้ไมต่อ้งมสีลปิเงนิเดอืน

3. ตวัอยา่งการคำนวณดอกเบี้ย

สนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกี มอีตัราดอกเบี้ย 33% วนัสรปุยอดบญัช ี(Statement Date) คอืวนัที่ 16 และวนัครบกำหนดชำระ 
(Payment Due Date) คอืวนัที่ 1 ของทกุเดอืน คณุไดเ้บกิถอนเงนิ 10,000 บาท เมื่อวนัที่ 5 เมษายน

ใบแจง้ยอดบญัชทีี่ 1: ณ วนัสรปุยอดบญัชวีนัที่ 16 เมษายน และกำหนดชำระวนัที่ 1 พฤษภาคม

ยอดเงนิตน้ 10,000.00 บาท

ดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ตอ้งชำระ ดอกเบี้ย 25 วนั 
ตั้งแตว่นัที่เบกิถอนเงนิสด จนถงึวนัสรปุยอดบญัชี 
(วนัที่ 5 เมษายน – 30 เมษายน) 
(ยอดเงนิตน้ x อตัราดอกเบี้ยตอ่ป ีx จำนวนวนั) / 365 
= (10,000.00 x 33% x 25) / 365

226.03 บาท

ยอดเงนิรวม หากตอ้งการชำระเงนิตน้ 10%  

ดอกเบี้ย + (ยอดเงนิตน้ x 10%) = 226.03 + (10,000 x 10%) 1,226.03 บาท

ยอดเงนิรวม หากตอ้งการชำระเตม็จำนวน  
ดอกเบี้ย + ยอดเงนิตน้ = 226.03 + 10,000.00 10,226.03 บาท

กรณทีี่ 1: ชำระคนืเตม็จำนวน หากในวนัที่ 1 พฤษภาคม คณุชำระเงนิคนืเตม็จำนวน คอื 10,226.03 บาทและไมม่กีารเบกิ 
ถอนเงนิเพิ่ม เทา่กบัวา่คณุปดิยอดชำระเรยีบรอ้ย

กรณทีี่ 2: ชำระเพยีงยอดขั้นต่ำ หากในวนัที่ 1 พฤษภาคม คณุชำระเงนิตน้ 10% คอื 1,226.03 บาท และไมม่กีารเบกิถอน 
เงนิเพิ่ม จำนวนเงนิที่คณุชำระเขา้มาจะถกูนำไปหกัชำระหนี้คงคา้งตามลำดบัคอื หกัชำระดอกเบี้ย ที่แสดงใบแจง้ยอดบญัช ี
(ดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นตั้งแตว่นัที่คณุเบกิถอนเงนิจนถงึวนัครบกำหนดชำระ)

หลงัจากที่คณุชำระเงนิ และไมม่กีารเบกิถอนเงนิสดเพิ่ม เมื่อถงึวนัที่ 1 พฤษภาคม

ใบแจง้ยอดบญัชทีี่ 2: ณ วนัสรปุยอดบญัชวีนัที่ 16 พฤษภาคม และกำหนดชำระวนัที่ 1 มถินุายน (กรณคีณุไมไ่ดเ้บกิเงนิเพิ่ม)

ยอดเงนิตน้คงคา้ง 9,000.00 บาท

ดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ตอ้งชำระ ดอกเบี้ย 31 วนั 
ตั้งแตว่นัครบกำหนดชำระถงึวนัสรปุยอดบญัชคีรั้งน้ี 
(วนัที่ 1 -31 พฤษภาคม) (ยอดเงนิตน้คงคา้ง x 
อตัราดอกเบี้ยตอ่ป ีx วนัที่คดิดอกเบี้ย) / 365 
=  (9,000.00 x 33% x 31) / 365

252.52 บาท

ยอดเงนิรวม หากตอ้งการชำระเงนิตน้ 10% 
ดอกเบี้ย + (ยอดเงนิตน้ x 10%) = 252.25 + (9,000 x 10%) 1,152.25 บาท

ยอดเงนิรวม หากตอ้งการชำระเตม็จำนวน 
ดอกเบี้ย + ยอดเงนิตน้ = 252.25 + 9,000.00  9,252.25 บาท

กรณทีี่ 3: หากตอ้งการชำระโดยผอ่นจา่ยรายงวด 3, 6 หรอื 12 เดอืน คณุตอ้งชำระดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นกอ่นหนา้วนัที่ทำ 
รายการ เชน่หากคณุทำรายการผอ่นจา่ยในวนัที่ 30 เมษายน คณุจะตอ้งจา่ยดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นระหวา่งวนัที่ 16 เมษายน – 29 
เมษายน จากนั้นเริ่มชำระคา่งวดตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงไวก้บับรษิทั นบัวนัที่ 1 มถินุายน เปน็งวดแรก

ดอกเบี้ย 24 วนั  
ตั้งแตว่นัที่เบกิถอนเงนิสด จนถงึวนัสรปุยอดบญัชี 
(วนัที่ 5 - 29 เมษายน) (ยอดเงนิตน้ x อตัราดอกเบี้ยตอ่ป ีx 
จำนวนวนั) / 365 = (10,000.00 x 33% x 24) / 365

 216.99 บาท

ใบแจง้ยอดบญัชทีี่ 2: ณ วนัสรปุยอดบญัชวีนัที่ 16 พฤษภาคม และกำหนดชำระวนัที่ 1 มถินุายน (กรณคีณุไมไ่ดเ้บกิเงนิเพิ่ม)

ยอดเงนิที่ตอ้งชำระ (ยอดตอ่เดอืนโดยประมาณ) 
ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 3 
ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 6 
ยอดเงนิรวมที่ตอ้งชำระ / 12

3,518.32 บาท 
1,830.70 บาท  
989.68 บาท

ขอ้ควรระวงั !!!

• เพื่อประโยชนส์งูสดุกรณุาผอ่นชำระคา่งวดใหต้รงวนัที่กำหนด 

• ดอกเบี้ยคดิตั้งแตว่นัที่ไดร้บัเงนิสนิเชื่อ โดยหากผดินดัชำระอาจมดีอกเบี้ยเพิ่มเตมิ

• จำนวนวนัในการคดิคำนวณดอกเบี้ยอาจจะเปน็ 365 หรอื 366 วนั ขึ้นอยู่กบัแตล่ะปี

• กรณชีำระกอ่นวนัที่กำหนดโดย ไมไ่ดช้ำระจนยอดเงนิตน้เปน็ศนูย ์จะเกดิดอกเบี้ยนบัจากวนัที่ชำระกอ่นกำหนด 
   เปน็ตน้ไป ตามยอดเงนิตน้ใหมห่ลงัหกัรบัชำระ

4. คา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีมอื่นๆ 

เพื่ออำนวยความสะดวกแกล่กูคา้ บรษิทัจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพิ่มเตมิอกีนอกเหนอืจากดอกเบี้ย

รายการคา่ธรรมเนยีมประเภทตา่งๆ อตัราคา่บรกิาร (บาท)

คา่อากรแสตมป ์รอ้ยละ 0.05 ของวงเงนิสนิเชื่อ 
สงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท ไมเ่รยีกเกบ็

ไมเ่รยีกเกบ็

ไมเ่รยีกเกบ็

ไมเ่รยีกเกบ็

คา่ตรวจสอบขอ้มลูเครดติ  

คา่ธรรมเนยีมการชำระเงนิคนืกอ่นกำหนด

(Prepayment Fee) 

คา่ธรรมเนยีมการชำระเงนิผา่นแอปพลเิคชนัของทกุธนาคาร 
ยกเวน้ธนาคารทหารไทย

หมายเหต:

• คา่บรกิาร และคา่ธรรมเนยีมใดๆ เมื่อรวมคำนวณกบัอตัราดอกเบี้ยและคา่ปรบัแลว้จะไมเ่กนิรอ้ยละ 33 ตอ่ปี

• อตัราคา่ธรรมเนยีมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งนี้เปน็ไปตามที่บรษิทักำหนดไวใ้นประกาศรายละเอยีดเกี่ยวกบัอตัรา 
   ดอกเบี้ย คา่ปรบั คา่บรกิาร และคา่ธรรมเนยีมใดๆที่ผู้ประกอบธรุกจิอาจเรยีกไดใ้นการประกอบธรุกจิสนิเชื่อรายยอ่ย 
   เพื่อการประกอบอาชพีภายใตก้ารกำกบั ซึ่งเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั

5. สนิเชื่อนี้มขีอ้กำหนดและอาจทำใหค้ณุมภีาระหนา้ที่อะไรบา้ง?

• เมื่อไดร้บัอนมุตัเิงนิสนิเชื่อแลว้ คณุตอ้งชำระคา่งวด ตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงไวก้บับรษิทัโดยบรษิทัจะขึ้นขอ้มลู 
   คา่งวดและวนัครบกำหนดชำระ บนหนา้แรกของแอปพลเิคชนั

• หากคณุมปีญัหาในการชำระเงนิคนืตามเวลาที่กำหนดกรณุาแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัทเีพื่อรว่มกนัพจิารณาเปลี่ยนแปลง  
   เงื่อนไขการชำระเงนิคนื 

6. คณุจะไดร้บัใบแจง้ยอดและหลกัฐานการชำระเงนิอยา่งไรบา้ง?

• เมื่อคณุไดร้บัการพจิารณาอนมุตัสินิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกีบรษิทัจะจดัสง่ตารางแสดงการชำระคนืเงนิสนิเชื่อใหก้บัคณุ 
   ทาง อเีมล (Email Address) ที่แจง้ไวก้บับรษิทัและแสดงบนแอปพลเิคชนั

• คณุสามารถเรยีกด ูขอ และ/หรอื บนัทกึ ใบแจง้ยอดชำระ (Billing Statement) ผา่นเมน ู“เกี่ยวกบัฉนั” บนแอปพลเิคชนั  
   ฟนินกิซ ์และ ใบเสรจ็รบัเงนิ (E-Receipt) ผา่นทางอเีมลที่แจง้ไวก้บับรษิทัหรอืผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิสป์ระเภทอื่นใด 
   ที่บรษิทัจะเปดิใหบ้รกิารแกผู่้ขอใชบ้รกิารเพิ่มเตมิ

7. อะไรจะเกดิขึ้นหากคณุชำระเงนิคนืกอ่นกำหนด?

• คณุสามารถนำเงนิมาชำระหนี้บางสว่นหรอืทั้งหมดของสนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกี เพื่อปดิยอดหนี้กอ่นกำหนดเวลา 
   ที่คณุไดต้กลงไวไ้ด ้โดยไมม่คีา่ธรรมเนยีมการชำระเงนิคนืกอ่นกำหนด (Prepayment Fee)

• จำนวนเงนิที่ชำระหนี้กอ่นกำหนดดงักลา่วจะตอ้งนำไปหกัชำระดอกเบี้ยของสนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกี ทั้งหมดที่คา้งชำระ 
   จนถงึวนัที่คณุชำระเงนิคนืกอ่นกำหนดหลงัจากนั้นจะนำเงนิไปหกัชำระหนี้สนิเชื่อที่คณุตอ้งชำระ 
   โดยคณุสามารถเรยีกดยูอดที่ตอ้งชำระในแตล่ะเดอืนไดท้ี่เมน“ูใบแจง้ยอดชำระ”บนแอปพลเิคชนัหรอืผา่นสื่อ 
   อเิลก็ทรอนกิสอ์ื่นที่บรษิทัจะใหบ้รกิารเพิ่มเตมิ

8. ขอ้ควรระวงัที่จะเกดิขึ้นหากคณุไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้กำหนดและภาระหนา้ที่ได ้ 

• อตัราดอกเบี้ยกรณผีดินดัชำระ: เมื่อรวมคำนวณกบัคา่บรกิาร และคา่ธรรมเนยีมใดๆ ของสนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกีแลว 
   สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 33 ตอ่ป ีของยอดคงคา้งทั้งหมด 

• หากคณุผดินดัชำระเกนิ 30 วนั บรษิทัจำเปน็ตอ้งรายงานตอ่บรษิทัขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิ

• หากคณุผดินดัชำระเกนิ 180 วนั บรษิทัจำเปน็ตอ้งบอกเลกิสญัญาและดำเนนิการทางกฎหมายตอ่ไป 

• หากคณุมดีอกเบี้ยคงเหลอืปรากฏในใบเสรจ็รบัเงนิขอแนะนำใหน้ำเงนิมาชำระเพิ่มเตมิตามชอ่งทางการชำระเงนิของบรษิทั 
   หากคณุนำมาชำระในงวดถดัไป อาจทำใหค้า่งวดชำระไดเ้ฉพาะดอกเบี้ยไมเ่พยีงพอที่จะนำไปลดเงนิตน้

• ในกรณบีรษิทัมคีวามจำเปน็ตอ้งตดิตามทวงถามหนี้จากคณุและ/หรอืบคุคลที่สามารถตดิตอ่เพื่อการทวงถามหนี้บรษิทั 
   อาจดำเนนิการดงักลา่วดว้ยตนเองและ/หรอือาจมอบหมายใหบ้คุคลที่ประกอบธรุกจิตดิตามทวงถามหนี้เปน็ผู้ดำเนนิการ 
   ดงักลา่วแทนบรษิทักไ็ด้

• บรษิทัมสีทิธโิอนสทิธ ิหนา้ที่และผลประโยชนใ์ดๆ ตามสญัญาไมว่า่ทั้งหมดหรอืบางสว่น ใหแ้กบ่คุคลอื่นตามที่เหน็สมควร 
   โดยจะแจง้การโอนเปน็หนงัสอืใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา

• กรณผีู้กู้ถงึแกก่รรมสญัญาสนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกีเปน็อนัระงบัสิ้นไปทายาทของผู้กู้ตอ้งชำระหนี้คงคา้งคนืแกบ่รษิทั 
   ทั้งจำนวนจากกองมรดกของผู้กู้

9. จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่บรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารของสนิเชื่อนาโนฟนินกิซต์ดิปกี?

• ในกรณทีี่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารอตัราดอกเบี้ยคา่ธรรมเนยีมที่ทำใหค้ณุเสยีประโยชนบ์รษิทัจะทำการแจง้ 
   ลว่งหนา้บน แอปพลเิคชนัฟนินกิซ ์และเวบ็ไซต ์www.finnix.co ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเปลี่ยนแปลงมผีลใชบ้งัคบั 

10. ควรทำอยา่งไร หากรายละเอยีด ในการตดิตอ่ของคณุเปลี่ยนแปลง?

• หากคณุตอ้งการเปลี่ยนเบอรโ์ทรศพัทห์รอือเีมลคณุสามารถทำไดบ้นแอปพลเิคชนัฟนินกิซโ์ดยคณุจะตอ้งยนืยนัตวัตน 
   ผา่นแอปพลเิคชนัเอสซบี ีอซีี่ (SCB EASY Application) อกีครั้ง 

• หากคณุตอ้งการเปลี่ยนขอ้มลูอื่นๆ นอกเหนอืจากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ี่ ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ ์ 
   (MONIX Call Center) โทร. 02-329-5956

www.facebook.com/finnixapp
www.finnix.co


11. สามารถหารายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ี้หรอืตดิตอ่กบับรษิทัไดอ้ยา่งไร? 

• ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ ์โทร. 02-329-5956

• 
• 

คำเตอืน: บรษิทัอาจจำเปน็ตอ้งดำเนนิการทางกฎหมาย หากคณุไมช่ำระภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ลกูคา้ควรทำความเขา้ใจผลติภณัฑแ์ละเงื่อนไขกอ่นตดัสนิใจ 

หากสงสยัใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ ์โทร. 02-329-5956 ในวนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 9:00 น. – 
18:00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9:00 น. – 12:00 น.

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน: 

ลกูคา้สามารถตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้บรษิทัมนันกิซ ์(MONIX Call Center) โทร. 02-329-5956 หรอืผา่น ธปท. 
ศนูยค์ุ้มครองผู้ใชบ้รกิารทางการเงนิ (ศคง.) โทร. 1213 หรอือเีมล fcc@bot.or.th

หมายเหต:

• ขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เปน็ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชื่อรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชพีภายใตก้ารกำกบั “สนิเชื่อนาโนฟนินกิซ์ 
   ตดิปกี” เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการขอใชบ้รกิารผลติภณัฑท์างการเงนิดงักลา่ว อยา่งไรกต็ามในกรณทีี่ลกูคา้สมคัร 
   ใชบ้รกิารผลติภณัฑท์างการเงนิดงักลา่วเพื่อใหเ้ปน็ไปตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งผู้สมคัรขอสนิเชื่อตอ้ง 
   ยนิยอมใหบ้รษิทัดำเนนิการตรวจสอบเอกสารบตัรประชาชนในวนัที่สมคัรใชบ้รกิารสนิเชื่อผา่นแอปพลเิคชนัฟนินกิซ ์ของ 
   บรษิทั และยนิยอมใหบ้รษิทัเขา้ถงึ ขอ้มลูในโทรศพัทม์อืถอื ทั้งนี้ลกูคา้จะผกูพนัตามคำขอใชบ้รกิารฯและเงื่อนไขในสญัญา 
   สนิเชื่อของบรกิารหรอืผลติภณัฑท์างการเงนินั้น โดยหากมขีอ้มลูใดขดัแยง้กบัคำขอใชบ้รกิารฯ และเงื่อนไขในสญัญา 
   สนิเชื่อใหใ้ชข้อ้มลูตามคำขอใชบ้รกิารฯ และเงื่อนไขในสญัญาสนิเชื่อแทน

• ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้ มผีลจนกวา่บรษิทัจะมกีารเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑด์งักลา่ว


