
   

ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) 
สินเชื่อสุขสบาย (สินเชื่อส่วนบุคคลแบบลดต้นลดดอก) 
(กรุณาอ่านข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษารายละเอียด และเงื่อนไข
โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 
ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 
 สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสุขสบาย (สินเชื่อส่วนบุคคลแบบลดต้นลดดอก) 
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2566 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
สินเชื่อสุขสบาย เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้จ่ายอุปโภค 
บริโภคในชีวิตประจำวัน เป็นสินเชื่อสำหรับให้โอกาสคนตัวเลก็เสริมสภาพคล่องทางการเงิน (จัดการหน้ีสิน ดอกเบี้ยสูง) สานต่อยอดธุรกิจ  สร้างรายได้เสริม ห รือ 
คลายทุกข์ยามฉุกเฉิน 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง 
• วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน กรณีผู้สมัครมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป  
• อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 12.99% ต่อปี และสูงสุด 14.99% ต่อปี ขึ้นกับรายได้ประจำของผู้สมัคร แต่ไม่ขึ้นกับวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติของผู้สมัคร 

o ผู้สมัครที่มีรายได้ประจำ (ได้เท่ากันทุกเดือน) ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 14.99% ต่อปี 
o ผู้สมัครที่มีรายได้ประจำ (ได้เท่ากันทุกเดือน) ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 

• อัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ จะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เร่ิมผิดนัดชำระ โดยคำนวณ
จากเงินต้นของงวดที่ค้างชำระ จนกระทั่งมีการชำระครบถ้วน 

• ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบ้ีย 
 ลูกคากู้เงินจํานวนเงิน 200,000 บาท ณ วันที่ 01 ก.พ. 2566 สัญญาระบุเงื่อนไขการผอนชําระเดือนละ 4,550 บาท อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี อัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 15% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี) ระยะเวลาการกู้ 60 งวด ชำระค่างวดทุกวันที่ 30 ของเดือน 
หรือวันทำการสุดท้ายของเดือน อย่างใดอย่างหน่ึงที่ถึงก่อน ดังน้ัน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน ลูกค้าต้องชำระ 4,550 บาทเป็นงวดแรก โดย
จะตัดรับชำระเป็นดอกเบี้ยจำนวน 1,921.81 บาท และจะตัดรับชำระเป็นเงินต้น 2,628.19 บาท 

   ดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา x จำนวนวัน (1 ก.พ. 2566 – 28 ก.พ. 2566) 
                   365 
     = 200,000 x 12.99% x 27      = 1,921.81 บาท 
                  365    

 

การคำนวณดอกเบ้ียตามสัญญา  ในกรณีที่ลูกค้าชำระหน้ีตรงตามเงื่อนไขของสัญญา (ชำระหลังวันตัดรอบบิล แต่ไม่เกินวันครบกำหนดชำระ) ดอกเบี้ยรับ

ชำระในคร้ังน้ันๆ จะคำนวณจากเงินต้นคงเหลือ ณ วันชำระล่าสุด และจำนวนวัน นับจากวันที่ชำระล่าสุด ถึงวันที่ชำระคร้ังน้ี โดยมีสูตรการคำนวณดอกเบี้ย ดังน้ี 

เงินต้นคงเหลือ ณ วันชำระล่าสุด x อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา% x จำนวนวัน นับจากวันที่ชำระล่าสุด ถึงวันที่ชำระครั้งนี้ 
365 

กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระจะคิดจากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดย

คำนวณจากเงินต้นของค่างวดที่ค้างชำระ นับตั้งแต่วันที่เร่ิมผิดนัดชำระ จนกระทั้งมีการชำระครบตามจำนวนที่เรียกเก็บ  โดยมีสูตรการคำนวณดอกเบี้ย ดังน้ี 

เงินต้นของค่างวดที่ค้างชำระ x (อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ% – อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา%) x จำนวนวันที่ผิดนัด 
365 



 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่างวดในวันที่ 28 ก.พ. 2566 แต่ไปชำระในวันที่ 3 มี.ค. 2566 ใบเสร็จรับเงินจะแสดงการรับชำระเป็น ดอกเบี้ยรับชำระ จำนวนเงิน 
2,135.34 บาท และเป็นเงินต้น 2,414.66 บาท คงเหลือเงินต้น 197,585.34 บาท และในใบเรียกเก็บเงินงวดถัดไป ลูกค้าจะมีรายการเรียกเก็บ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระเป็น
จำนวนเงิน 2.82 บาท ตามตัวอย่างการคำนวณ ดังน้ี 

   ดอกเบี้ยตัดรับชำระ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา x จำนวนวัน (1 ก.พ. 2566 – 3 มี.ค. 2566) 
                   365 
     = 200,000 x 12.99% x 30      = 2,135.34 บาท 
                  365    

   ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ = เงินต้นของค่างวดที่ค้างชำระ x (อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ – อัตราดอกเบี้ยปกติ) x จำนวนวันที่ผิดนัด 
          365 
     = 2,628.19 x (15% - 12.99%) x 3      = 2.82 บาท 
                       365 
 ดังน้ันในวันที่ 30 มี.ค. 2566 ซึ่งเป็นกำหนดชำระค่างวดในงวดถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,602.82 บาท (ค่างวด 4,550 บาท สำหรับงวดครบ
กำหนดชำระ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566 (เป็นดอกเบี้ยปกติ 1,898.61 บาท และเงินต้น 2,651.39 บาท) บวก ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 2.82 บาทจากการชำระล่าช้าในงวดครบ
กำหนดชำระ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 และบวก ค่าติดตามทวงถาม 50 บาท) ตามตัวอย่างการคำนวณดังน้ี 

   ดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา x จำนวนวัน (3 มี.ค. 2566 – 30 มี.ค. 2566) 
                   365 
     = 197,585.34 x 12.99% x 27      = 1,898.61 บาท 
                  365    
 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ี = อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา บวก สวนเพิ่ม 3% ตอปแต่สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี 
 : การคํานวณตามขางตนเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบีย้ผดินัดชําระเปนไปตามสัญญา 

3. ประเภทของการผ่อนชำระ 
ผ่อนชำระแบบรายงวดทุกวันที่ 2 หรือ 27 ของทุกเดือน หากวันครบกำหนดชำระตรงกับวันหยุด ให้ชำระในวันทำการก่อนถึงวันครบกำหนดชำระในเดือนน้ันๆ 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าธรรมเนียม และค่าบริการอะไรบ้าง 
อางอิงตามเอกสารประกอบสัญญาในส่วนของ “รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ บริษัทฯเรียกเก็บ” 

5. ลำดับการตัดรับชำระ 
กรณีที่ลูกคามีการชําระยอดคาใชจายของสินเชื่อสุขสบายเขามา บริษัทฯจะนําเงินที่ไดรับชําระไปตัดรับชําระตามลําดับดังน้ี 
- คาธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตาง ๆ  (ถามี) เชน คาใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน 
- ดอกเบี้ย 
- เงินตน 
      แนวทางการตัดรับชำระ 
  ตัวอย่าง  ถ้าลูกค้าค้างชำระ 3 งวด (งวดเดือน ก.พ. 2566, งวดเดือน มี.ค. 2566 และ งวดเดือน เม.ย. 2566 มียอดค้างชำระทั้งสิ้น 13,804.96 บาท 
เมื่อลูกค้าชำระเข้ามา 13,650 บาท ในวันที่ 30 เม.ย. 2566 บริษัทฯ จะตัดรับชำระดังน้ี 
 

งวดที่ ค่าธรรมเนียม/บริการ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยปกติ เงินต้น 

1   1,921.81 2,628.19 
2 50 28.19 2,135.34 2,414.66 

3 50 26.77 2,206.52 2,343.48 
 

• ตัดรับชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด รวมเป็นเงิน 100 บาท 
• ตัดรับชำระดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ทั้งหมด รวมเป็นเงิน 54.96 บาท 
• ตัดรับชำระดอกเบี้ยปกติ ทั้งหมด รวมเป็นเงิน 6,263.67 บาท 
• ตัดรับชำระเงินต้น ในส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงิน 7,231.37 บาท (ตัดชำระเงินต้นค้างชำระบางส่วน ยังคงเหลือเงินต้นค้างชำระ 154.96 บาท) 



6. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 
ชําระคางวดรายเดือนตามกําหนดชําระคืน ซึ่งระบุในหนังสือ Welcome Pack ที่บริษัทฯ จะจัดสงใหเมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแลว 

7. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระหน้าท่ีได้ 
• บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยผดินัด เบี้ยปรับ และ/หรือ คาธรรมเนียมใดๆ เพื่อชําระหน้ีลาชาในอัตราที่บริษัทฯ กําหนด อางอิงตามเอกสารประกอบสัญญา

ในส่วนของ “รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ บริษัทฯเรียกเก็บ” 
• ในกรณีที่ดอกเบี้ยคางชําระเพิ่มขึ้น จนอาจเปนเหตุใหจํานวนเงินในแตละงวดไมเพียงพอที่จะชําระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินตน บริษัทฯ มีสิทธิเพิ่มจํานวนเงินที่

ลูกค้าตองผอนชําระตามสัญญาน้ีในแตละงวดใหม โดยบริษัทฯ จะแจงใหลูกค้าทราบเปนลายลกัษณอกัษร 
• บริษัทฯ มีสิทธิในการติดตามหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นติดตามหน้ีจากทาน 

8. อะไรจะเกิดขึ้น หากท่านชําระเงินกู้ครบก่อนกําหนด 
ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินกู้ครบก่อนกำหนด ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมปิดสัญญาก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ ยกเว้นกรณีที่การปิดสัญญาก่อน
กำหนดน้ัน มีเงินต้นคงเหลือก่อนปิดสัญญาน้อยกว่า 50% ของยอดเงินกู้ และจำนวนงวดที่ลูกค้าชำระคืนมาแล้วน้ัน มากกว่า 50% ของจำนวนงวดตามสัญญา 

9. ประกันภัยท่ีไม่จําเป็นต้องทําเพ่ือขอสินเชือ แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน 
ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ - ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเสียชีวติ บริษัทประกันจะเปนผูรับผิดชอบชาํระหน้ีตามวงเงินประกันแทนลูกค้าตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม 

10. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเส่ียงท่ีสําคัญอะไรบ้าง 
ในสถานการณที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูในตลาดลดตํ่าลงกวาอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของทาน ทานยังคงมีภาระตองจายในอัตราเดิมคงที่ ตลอดอายุสัญญา 

11. การเปล่ียนแปลงข้อมูลในการติดต่อของท่าน 
ทานควรแจงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงใหบริษัทฯ ทราบทันทีเพื่อใหการสื่อสารขอมูลกับทานเปนไปอยางรวดเร็ว 

12. การแจ้งหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ 
บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ทีท่่านได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ หรือ เจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ มอบหมาย จะติดต่อเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บก่อนทำการเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 10 วัน 

13. การแจ้งการได้รับชําระเงิน 
ลูกคาสามารถเรียกดูหลักฐานการชําระเงินผ่านทางระบบ LINE O/A ของบริษัทฯ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หลังจากน้ันธนาคารจะจัดสงใบ
เสร็จรับเงินใหทางช่องทางที่ท่านกำหนด 

14. การแจ้งกรณีมีการเปล่ียนแปลงเงือนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนท่ีสําคัญต่างๆ 
• กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภณัฑ หรือการใหบริการที่มีผลกระทบตอการใชบริการของลูกคา บริษัทฯ จะมีประกาศแจงขอมูลอันเปนสาระสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนผานชองทาง Website ของบริษัทฯ หรือ LINE O/A หรือชองทางอื่นตามความเหมาะสมใหลูกคาทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
• กรณีการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอลกูคา บริษัทฯ จะแจงขอมูลผานชองทาง Website หรือ LINE O/A ของบริษัทฯ โดยใหมีผลทันที 

15. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร 
หากทานตองการศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑหรือมีขอสงสยัเพิ่มเติม ทานสามารถเขาไปศึกษาขอมูลไดที่ www.sabuycap.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ contact center 02-009-0588 หรือ LINE O/A: @sabuycapitalplus 

16. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงผลิตภัณฑ์เดียว 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ถึง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ข้อควรระวัง: เพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดชำระเงินให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระ (หลังวันตัดรอบบิล แต่ไม่เกินวันครบกำหนดชำระ)  

• กรณีผิดนัดชําระคางวด ลูกคาจะตองชําระอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระนับตั้งแตวันเร่ิมผิดนัดชําระ และอาจมีคาติดตามทวงถามหน้ี 
• บริษัทฯ จําเปนตองดําเนินการทางกฎหมายหากทานผิดนัดชําระ 

 


