


หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล                                         บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 

 
วันที่         เดือน  พ.ศ.  

 
 ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด และบริษัทในกลุ่มสบาย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ (ให้เรียกรวมกัน“บริษัท”) โดย
ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสบาย ณ วันที่ให้ความยินยอมนี้และต่อเนื่องไปถึง วันและภายหลังวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 มีผลใช้บังคับต่อไปด้วย ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) (เช่น เชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น) ที่มีข้อมูลปรากฏอยู่บนเอกสารระบุตัวตนของข้าพเจ้า (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสา รอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ) รวมถึงข้อมูลชีวภาพของข้าพเจ้า (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลภาพถ่ายจำลองใบหน้า เป็นต้น) ตลอดจนข้อมู ลภาพหรือเสียงที่มีการบันทึก 
(ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันและระบุตัวตนของข้าพเจ้าในการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ/หรือ ตามที่
กฎหมายกำหนด โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยและ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้ 
โดยท่านสามารถตรวจสอบ บริษัทในกลุม่สบายและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทหรือพันธมิตรที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้ที่ https://www.sabuycap.com/ 
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์เกี่ยวกับความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ข้าพเจ้า เพื่อวิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลติภัณฑ์ 
และวางแผนการตลาด ให้บริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และคัดสรรสินค้าและบริการอย่างเหมาะสมให้แกข่้าพเจ้า รวมถึงยินยอม
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าระหว่าง และ/หรือให้แก่ บริษัทในกลุ่มสบาย และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย 
ความยินยอม                                                                                                                                 
              ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อวั ตถุประสงค์ทาง
การตลาด เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างดีแล้ว ขอให้ความ
ยินยอม ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการสำคัญผิด กลฉ้อฉล หลอกลวง ข่มขู่ บังคับ หรือความบกพร่องในการแสดงเจตนาอย่างใด จึงขอให้ความยิน ยอม ณ วันที่ให้ความ
ยินยอมนี้ และให้การให้ความยินยอมนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายต่อเนื่องไป ณ วันและภายหลังวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับด้วย แก่
บริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจดังปรากฏรายชื่อในหนังสือฉบับนี้ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือ 
ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ E-mail ข้อมูลทางการเงิน เช้ือชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลอื่นใดที่มีผลอย่างเดียวกัน ซ่ึงสามารถระบุตัวข้าพเจ้าทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ และ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ เช้ือชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคลในทำนองเดียวกัน มี
รายละเอียดดังนี้ 
1.ความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ใช่ทางการตลาด 
(ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ มีความสำคัญต่อบริษัท , บริษัทในกลุ่มสบาย และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านไม่ให้ความยินยอม อาจ
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในส่วนที่ 2 เฉพาะกรณีการสมัครหรือขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ของบริษัทที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น) 

1) ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการให้บริการ  
2) ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลชีวมิติของท่าน (Biometric Data) สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนทาง

อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3) ยินยอมให้บริษัทรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับศาสนา ซ่ึงปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอน

กระบวนการแสดงตัวตน ระบุตัวตน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่านต่อกลุ่มบริษัท 
4) ยินยอมให้บริษัท เปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์โ ดยชอบด้วยกฎหมาย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มสบาย, และพันธมิตรทางธุรกิจ 
5) ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความพิการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจั ดทำสัญญาระหว่าง

บริษัทกับท่าน 
6) ยินยอมให้บริษัทรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ทางการของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวก

ด้านการให้บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน 
2. ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์การทำวิจัย หรือ การจัดทำข้อมูลสถิติ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซ่ึงได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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3. ความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นี้จะช่วยให้ท่านได้รับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับท่านโดยเฉพาะ
เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินให้กับท่านมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไม่ว่าบริษัท จะได้รับจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่ง
อื่น ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์ และ
ตรงใจท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment & Wallet) หมายถึง การให้บริการรับชำระเงิน โอนเงิน และการให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  

• ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Merchandising) หมายถึง การให้บริการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ , ธุรกิจขายส่งและขายปลีก 
เครื่องสำอางค, ผลิตภัณฑ์ประกันภัย, เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ,อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้, อาหารเสริม, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,แฟชั่น, เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ, บริการเสริมส่วน mobile service, อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรอืน, 
ขายอาหาร 

• ธุรกิจระบบโซลูชั่น (Solution) หมายถึง การให้บริการขนส่ง ธุรกิจฝากของ กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ต่าง ๆ ธุรกิจการจัดหางาน ธุรกิจการตลาดแบบตรง และรวมถึง
ธุรกิจขายตรง 

• ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) หมายถึง ธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าแบบลิสซ่ิง 

• ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่ (Innovation) หมายถึง สินทรัพย์ดิจิทัล การให้บริการใช้พอยท์ เป็นส่วนลดค่าสินค้าและหรือบริการ ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย 
และ เครือข่าย การพัฒนาสินค้า และช่องทางจำหน่าย 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไม่ว่าบริษัท จะได้รับจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านให้แก่ พันธมิตรทางธุรกจิของ
กลุ่มบริษัทและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง สิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และตรงใจ
ท่าน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ข้าพเจ้าได้ขอความยินยอมและได้ รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ตามกฎหมายแล้ว 

 ให้ความยินยอม  ไม่ให้ความยินยอม 
 
การถอนความยินยอม 
ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอถอนคำยินยอมเมื่อใดก็ได้ ผ่าน Application ของบริษัทหรือติดต่อ Call Center โทร. 02-009-0588 และหรือช่องทางที่บริษัทในกลุ่มสบายกำหนดใน
ภายหน้า โดยสามารถดูรายละเอียดช่องทางการยกเลิกการให้คำยินยอมได้ที่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในกลุ่มสบาย ทั้งนี้ บริษั ทจะพิจารณาดำเนินการ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งถอนคำยินยอม 
 ซ่ึงการถอนความยินยอมดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้ เปิดเผย รวมถึงการประมวลผลข้อมูลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยข้าพเจ้าสามารถขอถอนความยินยอมได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทระบุไว้ 
ช่องทางการติดต่อข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการไม่ให้ความยินยอมของท่านในภายหลัง 
  ท่านสามารถติดต่อบริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด  ตามที่อยู่ 230 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หาก
ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการไม่ให้ความยินยอมของท่านในภายหลัง ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทาง Website ดำเนินการกรอกรายละเอียดส่งมายัง E-mail:   CONTACT@SABUYCAPITAL.CO หรือ 
Line OA:  @sabuycapitalplus 
 หากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลกรุณาติดต่อ Call Center 02-009-0588  ทั้งนี้หากไม่ได้รับการแจ้งจากท่านเป็นอย่างอื่น 7 วันหลังจากนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม 
ประมวลผลใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อไปตามกฎหมายภายใต้สัญญาที่ท่านมีกับบริษัท 
              ข ้าพเจ ้าได ้อ ่านและร ับทราบนโยบายคุ ้มครองข ้อม ูลส่วนบ ุคคลของบร ิษ ัทในกลุ ่มสบายและพ ันธม ิตรทางธ ุรก ิจเป ็นอย ่างด ีแล ้ว  ที ่ เว ็บไซต์ 
https://www.sabuycap.com/privacy-policy/ ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ทราบและเข้าใจสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อความในหนังสือนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงได้ลงเครื่องหมายแสดงความยินยอมรับเง่ือนไขการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและสิทธิของข้าพเจ้าตามเง่ือนไขในหนังสือฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................................... เจ้าของข้อมูล   
        (                         )            
เลขประจำตัวประชน .................................................................  
วันที่ ................... เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

X 
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ใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล (ส่วนท่ี 1/5)                                                                      บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 
 

 เลขที่ใบสมัคร           
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ 

 
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน  หนังสือเดินทาง เลขที่              

 
วันที่ออกบัตร ........./................./.............. วันหมดอายุบัตร ........../................../..............   

 
คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  ยศ/อื่นๆ ………………. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................... 

   

  
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด .........../................./.............. สัญชาติ .......................................   

 
การศึกษาสูงสุด  ต่ำกวา่มัธยมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวช.  อนุปริญญา   ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

  
สถานภาพ  โสด  สมรสจดทะเบียน  สมรสไม่จดทะเบียน  หม้าย  หย่า จำนวนบุตรในอุปการะ .......... คน 

 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ    .................................................................. อีเมล (E-mail) ............................................................. ไลน์ไอดี ............................................. 

 
ข้อมูลส่วนตัวคูส่มรส (กรณีสมรส) 

 
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน  หนังสือเดินทาง เลขที่              วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด ......../............../.......... 

 
คำนำหน้า  นาย  นาง  นางสาว  ยศ/อื่นๆ ………………. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ........................................................................................ 

 
ข้อมูลที่อยู่ 

 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 
เลขที่ .................. หมู่ที่ ............  อาคาร/หมู่บ้าน ........................................................ ชั้น ................. ซอย ............................................ ถนน ............................................... 
แขวง/ตำบล ........................................................... เขต/อำเภอ ............................................................จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย ์................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)  ........................................................... 

 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั (ท่ีติดต่อได้)  เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรณีไม่เหมือน โปรดระบุรายละเอยีดด้านล่าง)   

 
เลขที่ .................. หมู่ที่ ............  อาคาร/หมู่บ้าน ........................................................ ช้ัน ................. ซอย ............................................ ถนน ............................................... 
แขวง/ตำบล ........................................................... เขต/อำเภอ ............................................................จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)  ...........................................................  
สถานภาพที่อยู่อาศัย  ของตนเอง  ของบิดา/มารดา  ของญาติ  เช่าอยู ่  บ้านพักสวัสดิการ  ปลูกบนที่ดินของคนอื่น 

 
ข้อมูลการทำงาน 

 
สถานภาพการทำงาน  ผู้มีรายได้ประจำ  เจ้าของกิจการ  ลูกจ้าชั่วคราว/พนกังานสัญญาจา้ง  

 
อาชีพ  พนักงานบริษัท  เจ้าของกิจการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ ระดับ ........................................... 

 
  พ่อบ้าน/แมบ่้าน  อาชีพอิสระ  อื่นๆ ระบุ .......................................................... 

 
สาขาอาชีพ  แพทย์/ทันตแพทย ์  ตำรวจ/ทหาร  ครู/อาจารย ์  อัยการ/ผู้พิพากษา/ทนายความ 

 
  วิศวกร  ผู้สอบบัญช ี  อื่นๆ ระบุ .......................................................... 

 
สถานท่ีทำงาน  เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เหมือนกับที่อยู่ปัจจุบัน  (กรณีไม่เหมือน โปรดระบรุายล ะเอียดด้านล่าง) 

  
ชื่อสถานที่ทำงาน/ธุรกิจสว่นตัว ............................................................................................................. ประเภทธุรกิจ ...................................................................................... 
เลขที่ .................. หมู่ที่ ............  อาคาร/หมู่บ้าน ........................................................ ชั้น ................. ซอย ............................................ ถนน ............................................... 
แขวง/ตำบล ........................................................... เขต/อำเภอ ............................................................จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์กลาง)  ............................................................ ต่อ (ถ้ามี) ............................. หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์ตรง)  ............................................................  

คำนำหน้า  Mr.  Mrs.  Miss.                         
(กรุณากรอกตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) 

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ : ......................................................................... รหัสประจำตัว : ......................................                    
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ใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล (ส่วนท่ี 2/5)                                                                      บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 
 

 เลขที่ใบสมัคร           
 
ข้อมูลรายได้ 

 
ผู้มีรายไดป้ระจำ เจ้าของกิจการ 
อายุงาน .................... ปี .................. เดือน อายกุิจการ .................... ปี .................. เดือน 
ฝ่าย/แผนก ................................................................................................................. ประเภทรายได้   รายได้จากการประกอบกจิการ - ไม่จดทะเบียนนิติบุคคล 

 
สัญญาจ้างงาน   พนักงานชั่วคราว   รายได้จากการประกอบกจิการ - จดทะเบียนนิติบุคคล 

 
 สัญญาจ้างเร่ิมต้นวันที่ ....................... สิ้นสุดวันที่ ............................ สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%) ………………………………………………………………………………. 

  พนักงานประจำ ประมาณการรายได้ต่อเดือน ......................................................................... บาท 
 

 
เงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือน .................................................................... บาท  
รายได้อื่นๆ ระบ ุ....................................... จำนวนเงิน ................................. บาท 
โบนัส/เงินพิเศษต่อปี ..................................................................................... บาท 
ประเทศที่มาของเงินได้ .................................................................................... 

ประเทศที่มาของเงินได้ .................................................................................. 

 

รับรายได้ผ่านบัญชี/บัญชีอ้างอิงรายได้ ธนาคาร ..................................................................... เลขท่ีบญัชี ............................................................................................ 
 
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

 
    ตามที่ข้าพเจ้าไดย้ื่นสมัครสินเช่ือส่วนบุคคลจากบริษัท รายละเอียดปรากฎตามคำขอสินเชื่อ และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ได้ 
1. ชื่อ - นามสกุล ................................................................................... เบอร์โทรติดต่อ ............................................................ ความสัมพันธ์ ................................................. 
2. ชื่อ - นามสกุล ................................................................................... เบอร์โทรติดต่อ ............................................................ ความสัมพันธ์ ................................................. 
3. ชื่อ - นามสกุล ................................................................................... เบอร์โทรติดต่อ ............................................................ ความสัมพันธ์ ................................................. 
    ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าได้รับอนุญาตจากบุคคลอ้างอิงแล้วในการให้ข้อมูลครั้งนี้ และตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือบุคคลใดๆที่บริษัท มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการ
ติดต่อกับบุคลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการยืนยันการมีตัวตนของข้าพเจ้า 

 
การส่งใบแจ้งยอด/ใบเสร็จการชำระเงนิกู้ และเอกสารอื่นๆ  

 
ต้องการรับใบแจ้งยอด/ใบเสร็จการชำระเงินกู้ และเอกสารอื่นๆทางอิเล็กทรอนกิส์ (E-Statement)  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
                                    

(กรณีสมัครรับใบแจ้งยอด/ใบเสร็จการชำระเงินกู้ และเอกสารอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) ท่านจะไม่ได้รับทางไปรษณีย์) 
 

ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอด/ใบเสร็จการชำระเงินกู้ และเอกสารอื่นๆ (กรณีไม่รับทางอิเล็กทรอนิกส์)  ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่ติดต่อได้)  ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน  
 

 

 
วิธีการรับเงินกู้ และวธิีการชำระเงินกู ้  

 
การรับเงินกู ้
 

 โอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู ้
 
        ขา้พเจ้าตกลงให้ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด โอนเงินกู้ที่ได้รับ เข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพยข์องข้าพเจา้ที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
ธนาคาร ................................................ชื่อบัญชี......................................................... 
เลขที่บัญชี ................................................................. สาขา.......................................  

 โอนเงินให้กับบุคคลที่ผู้กู้กำหนด 
         
        ขา้พเจ้าตกลงให้ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด โอนเงินให้กับบุคคลที่
ผู้กู้กำหนด เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยข์องบุคคลที่ผู้กู้กำหนด ดังต่อไปนี้ 
ธนาคาร ................................................ชื่อบัญชี......................................................... 
เลขที่บัญชี ................................................................. สาขา....................................... 

การชำระเงินกู้ 
 

 ชำระด้วยเงินสด/เช็คที่สาขา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ 
        ตวัแทนชำระเงินที่บริษัท กำหนด หรือ สแกน QR / Barcodes เพื่อชำระเงิน  
        ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร 
 

 ชำระด้วยการหกับัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
       
      ชือ่บัญชี ........................................................................................................ 
      เลขที่บัญช ี.................................................................................................... 
      สาขา ............................................................................................................. 

        (กรุณาแนบใบสมัครการหกับัญชเีงินฝาก) 
 
 

ประเภทรายได ้  รับรายได้ด้วยเงินสด  รับรายได้ผ่านบัญช ี รายได้อื่นๆต่อเดือน (ระบ ุ..............................) จำนวนเงิน ........................... บาท 

  ที่อยู่สถานที่ทำงาน 
(กรณีเลือกที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอด/ใบเสร็จการชำระเงินกู้และเอกสารอื่น ๆ ท่านตกลงให้เป็นภูมิลำเนาในการ

จัดส่งและรับเอกสารต่าง ๆ ตลอดสัญญาให้สินเชื่อ) 
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ใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล (ส่วนท่ี 3/5)                                                                     บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 
 

 เลขที่ใบสมัคร           
 
วัตถุประสงค์ในการยื่นกู ้

 
  เพื่ออุปโภคทั่วไป   เพื่อรีไฟแนนซ์ (refinance) 

 
จำนวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระ  

     
จำนวนเงินที่ผู้กู้ขอ                                                           บาท 
1.จำนวนเงินที่โอนให้แกบุ่คคลที่ผู้กู้กำหนด                                 บาท     
2.จำนวนเงินที่ส่งมอบให้แก่ผู้กู ้                                              บาท 
ระยะเวลาการผ่อนชำระ                                                      งวด 

จำนวนเงินที่ผู้ให้กู้อนุมัติ                                                          บาท   
1.จำนวนเงินที่โอนให้แกบุ่คคลที่ผู้กู้กำหนด                                      บาท 
2.จำนวนเงินที่ส่งมอบให้แก่ผู้กู ้                                                   บาท 
ระยะเวลาการผ่อนชำระ                                                          งวด 

 
หมายเหตุ จำนวนเงินกู้ท่ีบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินกู้ และ/หรือระยะเวลาการผ่อนชำระตามท่ีบริษัท เห็นสมควร ท้ังน้ีไม่ว่ามีการระบุหรือไม่ระบุจำนวนเงินกู้ และ/หรือระยะเวลาการผ่อนชำระ 

คำรับรอง และข้อตกลงในการขอสินเชื่อของผู้กู้ 
 

  ข้าพเจ้า ขอยื่นใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลฉบับนี้ต่อ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
ก. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและรายละเอียดที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าขอยืนยันต่อทางบริษัทว่า ข้าพเจ้า

เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการทำธุรกรรมภายใต้คำขอฉบับนี้ 
ข. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมลที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ สามารถใช้ติดต่อข้าพเจ้าได้จริง และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทติดต่อสอบถาม และ/หรือตรวจสอบข้อมูล

และรายละเอียดต่าง ๆ ของข้าพเจ้าได้ แจ้งข้อมูลการขอสินเชื่อ แจ้งวงเงินที่ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติหรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ รวมทั้งการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระโดยระบุ
จำนวนเงินที่ค้างชำระได้ และข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ค. ข้าพเจ้าอนุญาตให้บริษัท เรียกหลักฐานการเงินเพิ่มเติม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการคำขอสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินวงเงิน
สินเชื่อ ให้แก่ข้าพเจ้า  

ง. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ใบสมัครของข้าพเจ้าเป็นคำเสนอขอกูย้ืมเงินทีร่อให้บริษัทสนองรับ โดยยินยอมให้บริษัทอนุมตัิเงินกูโ้ดยการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของข้าพเจา้ หรือบัญชี
ธนาคารที่ข้าพเจ้าได้แจ้งแก่บริษัทตามที่ได้แสดง หรือตามปกติประเพณีของบริษัท ซ่ึงถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินครบจำนวนและสัญญาเกิดขึน้นับแต่นัน้ โดยข้าพเจ้ายินยอมผูกพัน
และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในเอกสารชุดคำขอสินเชื่อนี้ทุกประการ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวม
ตลอดถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่บริษัท จะได้แจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะปฏิเสธ หรืออนุมัติการขอสินเชื่อ
ในครั้งนี้หรืออนุมัติเป็นอย่างอื่น  

จ. ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถอนุมัติจำนวนเงินกู้ และ/หรือ ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนได้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้าพเจ้ายัง
ประสงค์และผูกพันตามจำนวนเงินกู้ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทได้อนุมัติให้ข้าพเจ้าทุกประการ ข้าพเจ้าขอถือเอาคำเสนอนี้ เป็นคำสนองต่อบริษัทที่ได้อนุมัติจำนวนเงินกู้
และระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด ทั้งตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติจากบริษัททั้งสิ้น 

ฉ. นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมมอบอำนาจให้บริษัทตรวจสอบ เปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า กับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท บริษัทในกลุ่มของบริษัท 
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หน่วยงานราชการและสถาบันการเงินต่าง  ๆ บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารความเสี่ยง หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บ หรือ
ประมวลผลข้อมูล เช่น เก็บรวบรวม บันทึกจัดหมวดหมู่ เก็บรักษา จัดลำดับตำแหน่ง แก้ไข เลือก เรียก เปรียบเทียบ ใช้ เชื่อมต่อ ระงับ เปิดเผยโดยเจาะจง เปิดเผยโดยทั่วไป 
รวมถึงลบ ทำลาย ส่ง หรือโอนซ่ึงข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าวิธีการใดๆ เพื่อประโยชนในการวิเคราะห์สินเชื่อตามคำขอสินเชื่อของขา้พเจ้า รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ 
ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ การบริหารและป้องกนัความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัท ให้ถือว่าคู่ฉบับ
และบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ 
เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก หรือเพิกถอนความยินยอมนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท 

ช. กรณีที่ข้าพเจ้าเลือกชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวข้างต้น เพื่อชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดจากการใช้
บริการสินเชื่อบริษัท ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้บริษัท หักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องขอความยนิยอมจากข้าพเจ้า และไม่จำเป็นต้องแจ้งการหัก
บัญชี ให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด 

              ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถี่ถ้วนแล้ว พร้อมทั้งได้รับสำเนาสัญญากู้เงินไว้เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
โดยการลงลายมือช่ือในใบสมัครสินเช่ือนี้ เม่ือบริษัทได้อนุมัติเงินกู้ให้ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดขึ้นตามสัญญากู้เงินท่ีปรากฏอยู่ในใบสมัครสินเชื่อส่วน
บุคคลนี้ และให้ถือว่าใบสมัครสินเชื่อเงินส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินสินเชื่อสินบุคคลด้วย หากไม่ถูกต้อง ไม่ตรงความเป็นจริง ไม่แจ้งข้อความจริงทั้งหมด แจ้ง
ข้อความจริงเพียงบางส่วน หรือมีการปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทสำคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อการกู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ 
ระงับการให้สินเช่ือ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทันที และให้หนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และจำนวนเงิน อื่นใดท่ีผู้กู้ จะต้องชำระให้ธนาคาร ภายใต้สัญญากู้เงินฉบับนี้ 
ถึงกำหนดชำระโดยทันที 
 
ข้อควรระวัง 

1. บริษัทจะคิดดอกเบี้ยต้ังแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้ กรณีลูกค้าผิดนัดชําระหนี้/ผิดสัญญา อาจมีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติม 
2. ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑ์ และเง่ือนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เบอร์โทร : 02-0090588 หรือ Line OA : @sabuycapitalplus  

    
    

 ลงชื่อ ................................................................................................. ผู้กู้ 
                  (...............................................................................................) ตัวบรรจง 

      วนัที่ ................... เดอืน ........................... พ.ศ. .......................... 

X 
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สำหรับบริษัท สำหรับลูกค้า 



 บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ตัวอย่างตารางภาระหน้ี 
หากท่านชำระเงินครบถ้วนถูกต้องและตรงตามวันครบกำหนดชำระ จะมีรายละเอียดการชำระโดยสังเขปดังนี้ 

ยอดเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12.99% ผ่อนชำระ 12 งวด 

งวดท่ี วันท่ีครบกำหนดชำระ ยอดชำระต่องวด ชำระดอกเบี้ย ชำระคืนเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 

1 1/2/2023 8,931.00 1138.85 7,792.15 92,207.85 

2 1/3/2023 8,931.00 918.84 8,012.16 84,195.69 

3 1/4/2023 8,931.00 928.90 8,002.10 76,193.59 

4 1/5/2023 8,931.00 813.50 8,117.50 68,076.09 

5 1/6/2023 8,931.00 751.06 8,179.94 59,896.15 

6 1/7/2023 8,931.00 639.49 8,291.51 51,604.64 

7 1/8/2023 8,931.00 569.33 8,361.67 43,242.97 

8 1/9/2023 8,931.00 477.08 8,453.92 34,789.06 

9 1/10/2023 8,931.00 371.43 8,559.57 26,229.49 

10 1/11/2023 8,931.00 289.38 8,641.62 17,587.87 

11 1/12/2023 8,931.00 187.78 8,743.22 8,844.65 

12 1/1/2024 8,942.23 97.58 8,844.65 0.00 

หมายเหตุ : จำนวนดอกเบี้ยและเงินต้นท่ีชำระคืนในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในตารางนี้ ้ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบีย้และ/หรือ มีการชำระแตกต่างจากที่แสดงในตารางนี ้

ตัวอย่างค่างวด (12 งวด) อัตราดอกเบี้ย 12.99 %ต่อป ี
  

ยอดเงินกู้ ค่างวด/เดือน  ยอดเงินกู้ ค่างวด/เดือน 

30,000 2,679 120,000 10,718 

40,000 3,573 130,000 11,611 

50,000 4,513 140,000 12,504 

60,000 5,359 150,000 13,397 

70,000 6,252 160,000 14,290 

80,000 7,145 170,000 15,183 

90,000 8,038 180,000 16,076 

100,000 8,931 190,000 16,969 

110,000 9,824 200,000 17,863 

หมายเหตุ : จำนวนค่างวดของแต่ละยอดเงินกู้ เป็นการคำนวณโดยปัดยอดเงินต่องวด
ข้ึน เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาภาระหนี้ในแต่ละเดือนได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ บริษัทเรียก
เก็บ 

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
   1.1 อัตราดอกเบี้ย (ประเภทดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) 
        - รายได้ต่อเดือน 30,000 บาท – 49,999 บาท 
        - รายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ข้ึนไป 
   1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 
 

14.99% ต่อปี 
12.99% ต่อปี 

รวมดอกเบี้ยปกติแล้ว ไม่เกิน 15 % ต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้หน่วยงานราชการ  
    ค่าอากรแสตมป์ 

 
ไม่เรียกเก็บ 

3. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น 
   3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 
        - ชำระผ่าน Mobile Banking ธนาคารพาณิชย์ 
        - ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติ 
   3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 

 
 

ตามช่องทางผู้รับชำระเป็นผู้เรียกเก็บ 
(ไม่เรียกเก็บค่าบริการโดยบริษัท) 

 4. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท 
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 
 
 
 
 
   4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 
   4.3 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 
        (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 

                                                      
50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณี
ลูกหนี้  มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด                                
ไม่เกิน  100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ 
ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด 

ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง                                       

50 บาท/ครั้ง 

5. ค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด 3% ของยอดเงินกู้ 
(กรณี ผ่อนชำระไม่ถึงครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้
หรือไม่ถึงครึ่งของจำนวนงวดที่เลือกชำระ) 

 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สินเชื่อส่วนบุคคล “สุขสบาย” 
สินเชื่อ “สุขสบาย” เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา 

(Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคทั่วไป และเพื่อการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ผ่อนชําระคืนเป็นงวดรายเดือน 
 

 
 

ดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายในงวดน้ัน = เงินต้น x อัตราดอกเบ้ียต่อปี x จำนวนวันในงวด                       
                                 จำนวนวันใน 1 ปี (365วัน) 

 
เงินต้นชำระ  =  จำนวนเงินที่จ่ายในงวดน้ัน – ดอกเบ้ียที่จ่ายในงวดน้ัน 
 
เงินต้นคงเหลือ  = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นชำระในงวดน้ัน 

    
  
 

       

 

 

 

 
                ชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน 

= ค่างวด 

= เงินต้น 

= ดอกเบี้ย 

สูตรการคำนวณ 

หลักการชำระอัตราดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” (EIR) 

ช่องทางการติดต่อ 
โทร :  02-009-0588         Line OA : @sabuycapitalplus 
Email : Contact@sabuycapital.co 

 

- ชำระด้วยเงินสด/เช็คที่สาขา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

- ตัวแทนชำระเงินที่บริษัทกำหนด  

- สแกน QR Code / Barcodes ตามใบแจ้งหนี้ที ่บริษัทนำส่งให้ หรือ QR 

Code / Barcodes บน Line OA บริษัท ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ เพื่อชำระเงิน 

ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร 

วิธีการชำระเงิน 
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กรณีที่ลูกคามีการชําระยอดค่าใช้จา่ยของสินเชื่อสุขสบายเข้ามา บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับชําระไปตัดรับชําระตามลำดับดังนี้ 

 

 

 ตัวอย่าง  ถา้ลูกค้าค้างชำระ 3 งวด (งวดเดือน ก.พ. 2566, งวดเดือน มี.ค. 2566 และ งวดเดือน เม.ย. 2566 มียอดค้างชำระทั้งสิ้น 13,804.96 บาท เมื่อลูกค้า

ชำระเข้ามา 13,650 บาท ในวันที่ 30 เม.ย. 2566 บริษัทฯ จะตัดรับชำระดังนี้ 

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) บริษัท 

สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด บริษัท สบาย  
 

ใบสมัครสินเชวนบุคค 
ล (ส่วนท่ี 6/6)                                                                     บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 

สินเชื่อส่วนบุคคล “สุขสบาย”                                                                                  บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 

 

การคำนวณดอกเบีย้ตามสญัญา  ในกรณีที่ลูกค้าชำระหนี้ตรงตามเงือ่นไขของสญัญา (ชำระหลังวนัตัดรอบบิล แต่ไม่เกินวนัครบกำหนดชำระ) ดอกเบ้ียรับชำระในครั้งนัน้ๆ จะคำนวณ

จากเงนิตน้คงเหลือ ณ วนัชำระล่าสุด และจำนวนวัน นับจากวันที่ชำระล่าสุด ถึงวนัที่ชำระครั้งนี้ โดยมีสตูรการคำนวณดอกเบ้ีย ดงันี้ 

เงินต้นคงเหลือ ณ วันชำระลา่สุด x อัตราดอกเบี้ยปกติตามสญัญา% x จำนวนวัน นับจากวันที่ชำระล่าสดุ ถึงวันที่ชำระครั้งนี้ 
365 

กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบ้ียผิดนัดชำระจะคิดจากอัตราดอกเบ้ียผดินัดชำระ ซ่ึงเท่ากับอัตราดอกเบ้ียปกติตามสญัญา บวก 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกนิ 15% ตอ่ปี โดยคำนวณจากเงินตน้ของค่า

งวดที่ค้างชำระ นับตั้งแตว่ันที่เริ่มผิดนัดชำระ จนกระทั้งมีการชำระครบตามจำนวนที่เรยีกเก็บ โดยมีสูตรการคำนวณดอกเบ้ีย ดังนี้ 

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

ลูกค้ากูเ้งินจำนวนเงนิ 200,000 บาท ณ วนัที่ 01 ก.พ. 2566 สัญญาระบเุงื่อนไขการผ่อนชําระเดือนละ 4,550 บาท อัตราดอกเบ้ีย 12.99% ต่อปี อัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระ 15% ต่อปี 

(อัตราดอกเบ้ียปกตติามสัญญา บวก 3% ตอ่ปี แต่สูงสุดไมเ่กนิ 15% ตอ่ปี) ระยะเวลาการกู้ 60 งวด ชำระค่างวดทุกวนัที ่30 ของเดือน หรอืวันทำการสุดท้ายของเดอืน อย่างใดอย่างหนึ่งที่

ถึงกอ่น ดังนั้น ณ วนัที ่28 ก.พ. 2566 ซ่ึงเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน ลกูค้าต้องชำระ 4,550 บาทเป็นงวดแรก โดยจะตัดรับชำระเป็นดอกเบ้ียจำนวน 1,921.81 บาท และจะตัดรับ

ชำระเป็นเงนิต้น 2,628.19 บาท 

    ดอกเบ้ียปกต ิ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา x จำนวนวนั (1 ก.พ. 2566 – 28 ก.พ. 2566) 

         365 

      = 200,000 x 12.99% x 27   = 1,921.81 บาท 

       365    

ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ได้ชำระค่างวด ในวันที่ 28 ก.พ. 2566 แต่ไปชำระในวันที่ 10 ม.ีค. 2566 การรับชำระเป็น ดอกเบ้ียรับชำระ จำนวนเงิน 2,704.77 บาท และเป็นเงนิต้น 1,845.23 บาท 

คงเหลือเงนิต้น 198,154.77 บาท และในใบเรียกเก็บเงนิงวดถดัไป ลูกค้าจะมีรายการเรียกเก็บ ดอกเบ้ียผิดนัดชำระเป็นจำนวนเงนิ 1.45 บาท ตามตัวอย่างการคำนวณ ดังนี ้

    ดอกเบ้ียตัดรับชำระ  = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา x จำนวนวนั (1 ก.พ. 2566 – 10 มี.ค. 2566) 

           365 

      = 200,000 x 12.99% x 38  = 2,704.77 บาท 

        365    

    ดอกเบ้ียผิดนัดชำระ  = 2,628.19 x (15% - 12.99%) x 10  = 1.45 บาท 

                               365 

ดังนั้น ในวนัที่ 30 ม.ีค. 2566 ซึ่งเป็นกำหนดชำระค่างวดในงวดถัดไป ลูกค้าจะตอ้งชำระเงินจำนวนทัง้สิ้น 4,601.45 บาท (ค่างวด 4,550 บาท สำหรับงวดครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 30 

มี.ค. 2566 (เป็นบวก ค่าติดตามทวงถาม 50 บาท จากการชำระล่าช้าในงวดครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บวก ดอกเบ้ียผิดนัดชำระ 1.45 บาท บวก ดอกเบ้ียปกติ 1,410.43 

บาท และเงินตน้ 3,139.57 บาท)  

   ดอกเบ้ียปกต ิ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา x จำนวนวนั (10 มี.ค. 2566 – 30 มี.ค. 2566) 

       365 

    = 198,154.77 x 12.99% x 20      = 1,410.43 บาท 

     365 

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย 

ลำดับการตัดรับชำระ 

ค่าธรรมเนียม  เช่น 

ค่าติดตามทวงถามหนี้
เบ้ียปรับผิดนัดชําระ ดอกเบ้ียตามสัญญา เงินต้น
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ใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล (ส่วนท่ี 4/5)                                                                      บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 
 

สัญญากู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคล 

ทำที่ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลสั จำกดั 
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150   
 

       ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งให้มีผลผูกพันในสัญญากู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคล ต่อไปนี้เ รียกว่า “ผู้กู้” ตกลง
ขอรับสินเช่ือ จากบริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด “ผู้ให้กู้” ในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้จะได้อนุมัติและตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาน้ี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
ข้อ1. วงเงินสินเชื่อ  
        ผู้กู้ตกลงกู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินเป็นจำนวน                    บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนดเป็นจำนวนเงิน                   บาท และส่งมอบ
ให้แก่ผู้กู้เป็นจำนวนเงิน                     บาท โดยถือว่าผู้กู้ได้รับเงินไปเต็มจำนวนแล้วเม่ือผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนดและผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ ตามรายการ
บัญชีที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัครสินเช่ือส่วนบุคคล ในวันและเวลาท่ีผู้ให้กู้กำหนด เป็นจำนวนเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติหลังจากหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้ถือว่าสัญญาน้ี
มีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนด และ/หรือนับแต่วันที่ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ครบจำนวน โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบ
สมัครสินเช่ือส่วนบุคคล 

อน่ึง ผู้กู้ตกลงมอบหมายให้ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินที่กู้เป็นจำนวน                       บาท ให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนด โดยถือว่าผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเต็มจำนวนแล้ว และผู้กู้
มีความผูกพันต้องรับผิดในจำนวนเงินดังกล่าวต่อผู้ให้กู้จนครบจำนวนรวมทั้ง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) 
ข้อ2. อัตราดอกเบี้ย และวิธีคิดดอกเบี้ย  
       2.1 ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ผู้ให้กู้อนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งน้ีไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยคำนวณจากเงินต้นกู้ที่ผู้กู้ได้รับ
และยังไม่ได้ชำระคืนแก่ผู้ให้กู้นับแต่วันที่ผู้ให้กู้ได้นำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเป็นต้นไป จนถึงวันชำระหน้ีเสร็จสิ้น มาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ พร้อมกับการชำระต้นเงินกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ3.
อัตราดอกเบี้ยในสัญญาน้ี จะคำนวณเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยกำหนด 1 ปี มี 365 วัน  
       2.2 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด หรือผิดสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ผู้ให้กู้อนุมตัิ
และแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยคำนวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชำร ะในแต่ละงวดนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด หรือผิด
สัญญาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง และคำนวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระท้ังจำนวนนับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหน้ีเสร็จ
สิ้น เม่ือรวมดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมแล้ว จะต้องไม่เกิน อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนดในแต่ละขณะเวลา 
ข้อ3. การชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย 
       3.1 ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดต่อเดือน ตามที่จะได้ทำข้อตกลงกับผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อเรียกเก็บค่า งวดจากผู้กู้เป็นรายเดือนล่วงหน้าก่อนวันถึง
กำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ(10)วัน และผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหน้ีอื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี โดยผู้ให้กู้ไม่ยอมรับชำระ
หน้ีที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์แท้จริงของมูลหน้ี ไม่ยอมรับการชำระหน้ีไม่ครบจำนวน ไม่ยอมรับชำระหน้ีอย่างอื่นแทนเงิน ไม่ยอมรับการโอนสิทธิเรียกร้อง ไม่ยอมรับการแปลง
หน้ีใหม่ ไม่ยอมรับการหักกลบลบหน้ี ไม่ยอมให้หน้ีเกลื่อนกลืนกัน หรือการอื่นใดที่ผู้กู้กระทำแทนการชำระหน้ีที่เป็นจำนวนเงิน ถือว่าผู้ให้กู้ไม่เคยได้รับชำระหน้ีดังกล่าวเลย 
       3.2 หากผู้กู้ไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในแต่ละเดือน ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำยอดคงค้างของเดือนน้ันพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียก
เก็บได้ขณะน้ัน และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆมาเรียกเก็บจากผู้กู้ในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน 
       3.3 หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้ให้กู้ชำระหน้ีเงินกู้ค้างชำระ เน่ืองจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใด ๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็ม
จำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       3.4 ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้จัดสรรเงินทุกจำนวนที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระหน้ี เข้าชำระหน้ีตามลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปน้ี 3.41 ชำระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าปรับและ/หรือค่าธรรมเนียม(ถ้า
มี) 3.4.2 ชำระดอกเบี้ย 3.4.3 ชำระเงินต้น อย่าไรก็ตาม ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้สามารถจัดสรรเงินเข้าชำระหน้ีแตกต่างไปจากลำดับก่อนหลังท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้กู้เสีย
ประโยชน์ไปจากการเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดสรรใหม่น้ี 
       3.5 ในการชำระเงินใด ๆ ผู้กู้ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้กู้ ซึ่งเป็นต้นฉบับจริงเท่านั้นและต้องไม่มีร่องรอย ขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงทุกส่วนของใบเสร็จรับเงิน 
หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือมีร่องรอยขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยประการใด ๆ การชำระเงินน้ันไม่มีผลผูกพันผู้ให้กู้ ให้ถือว่าผู้ให้กู้ยังไม่ได้รับชำระเงินในงวดน้ัน ๆ 
ข้อ4. การบอกกล่าวทวงถาม 
       4.1 การบอกกล่าวทวงถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือบอกกล่าวทวงถาม และ/หรือเอกสารอื่นใด ผู้ให้กู้ต้องทำเป็นหนังสือส่งไปถึงผู้กู้
หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) ซึ่งหากได้ส่งตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ถือว่า
การบอกกล่าวของผู้ให้กู้ได้ไปถึงผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)  และผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) ให้คำรับรองว่าได้รับทราบถึงการบอกกล่าว หรือได้รับเอกสาร นั้นแล้ว 
       4.2 ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงจากผู้ให้กู้เป็นผู้บอกกล่าวทวงถามค่างวด หรือค่าธรรมเนียม ซึ่งได้บอกกล่าวไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ และผู้กู้
ยืนยันว่าเม่ือการบอกกล่าวไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้แล้ว ผู้กู้ได้รับทราบการบอกกล่าวน้ันด้วยตนเอง 
ข้อ5. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่า ผู้กู้อาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่ได้ตกลงกับผู้ให้กู้ โดยผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชีและผู้กู้ตกลง
ชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนี่ยและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวด
ถัดไป ทั้งนี้ผู้ให้กู้สงวนสิทธ์ิที่จะคิดค่าปรับชำระหนี้คืนก่อนกำหนดในอัตรา 3% ของยอดเงินต้นทั้งหมดกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้กำหนดและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งนี้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเมื่อรวมค่าปรับดังกล่าวกับจำนวนดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 

 
 
ลงลายมือช่ือผู้กู้ ..................................................................... 
                    ( ................................................................ )  

วันที่ ................... เดือน ........................... พ.ศ. ........................  
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ใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล (ส่วนท่ี 5/5)                                                                     บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 
 

สัญญากู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคล 
  

ข้อ6. การผิดนัดชำระค่างวด ในกรณีที่มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ อันเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ 
       6.1 ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดให้ผู้ให้กู้ ให้ถือว่าเป็นสาระสำคัญและถือว่าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ผู้ให้กู้ 
       6.2 เมื่อผู้กู้ชำระค่างวดไม่ครบจำนวน ทั้งต้นเงิน และ/หรือดอกเบี้ยตามจำนวนที่ปรากฏภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งยอดบัญชี ที่ผู้ให้กู้ได้เรียกเก็บจากผู้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิด
นัดชำระหนี้  
ข้อ7. เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีมีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ีเกิดขึ้นให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา ผิดเงื่อนไข อันเป็นสาระสำคัญของสัญญาน้ี 
       7.1 ผู้กู้ไมป่ฏิบัติตนตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 
       7.2 เมื่อผู้กู้หลอกลวง แสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดไม่ใช้ชื่อสกุลจริง หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ในการสมัครเป็นผู้กู้หรือในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ว่าข้อความอัน
เป็นเท็จนั้นจะได้ปรากฎ หรือเป็นที่รับทราบของผู้ให้กู้ในภายหลังการรับเป็นผู้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับ
แต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.3 เมื่อผู้กู้เป็นผู้เยาว์ หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ 
ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้
ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.4 เมื่อผู้กู้ให้หลักประกันทั้งที่เป็นการประกันด้วยบุคคล หรือประกันด้วยทรัพย์สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงบางอย่างซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ให้กู้ 
ในการให้กู้ยืมเงิน ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.5 เมื่อผู้กู้ได้ระบุภูมิลำเนาของผูกู้้อนัเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงบางอย่างซ่ึงมีผลกระทบตอ่การตัดสินใจของผู้ให้กู้ ในการให้กู้ยืมเงิน ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้
บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติ ตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการ
บอกเลิกสัญญา   
      7.6 เมื่อผู้กู้มิได้ทำสัญญากู้ในนามของผู้กู้เอง ซึ่งอาจได้กระทำในฐานเป็นตัวแทนโดยชัดแจ้ง ตัวแทนโดยปริยาย ตัวแทนที่ตัวการไม่เปิดเผ ยชื่อ หรือตัวแทนเชิดของ
บุคคลใด ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาเมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้เป็นหนังสือให้แกไ้ขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว
นั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.7 เมื่อผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงคท์ี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจาก
ผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.8 เมื่อผู้กู้เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อ
ผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกลา่ว
เป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.9 เมื่อผู้กู้ได้ให้บุคคลอื่นชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่
น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.10 เมื่อผู้กู้ชำระค่างวดให้แก่ผู้ทวงถามหนี้ที่ไม่ใช่ผู้ให้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้  เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้
ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.11 เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระค่างวด เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา  
ข้อ8. ผลของการเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
      8.1 เม่ือสัญญากู้ยืมเงินเลิกกันโดยเหตุตาม ข้อ7. หรือเหตุอื่นใด ผู้กู้ต้องรับผิดในค่างวดที่ค้างชำระท้ังหมดรวมทั้งดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว  
      8.2 เม่ือสัญญากู้ยืมเงินเลิกกันโดยเหตุตาม ข้อ7. ผู้กู้ตกลงรับผิดชำระดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการทวงถามหน้ี ค่าดำเนินคดีอาญา ค่าดำเนินคดีแพ่ง ค่าเสียหาย 
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน  
      8.3 ความรับผิดในกรณีอื่น ๆ เม่ือผู้กู้ถึงแก่ความตาย ความรับผิดอันเกิดจากสัญญากู้ยืมเงินย่อมเป็นกองมรดกตกทอดแก่ทายาทของผู้กู้ให้ต้องรับผิด 
ข้อ9. การสงวนสิทธ์ิ 
               ผู้ให้กู้สงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคำนวณดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยผู้ให้กู้จะมีประกาศตามช่องทางที่ผู้ให้กู้
กำหนด และหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (กรณีกฎหมายให้แจ้งเป็นหนังสือ) ทั้งนี้ ผู้กู้รับทราบและตกลงให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายและกฎระเบียบของราชการ หากกฎหมาย หรือกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบกับสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ใ ห้กู้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการได้ โดยผู้ให้กู้จะประกาศแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามช่องทางท่ีผู้กู้กำหนด หรือมีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน(กรณีกฎหมาย
ให้แจ้งเป็นหนังสือ)  
ข้อ10. การให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ที่ได้ให้ไว้ และ/หรือท่ีได้เปิดเผยไว้ต่อผู้ให้กู้ และ/หรือตามที่ผู้ให้กู้ 
ได้รับรู้มา ทั้งนี้ หากผู้กู้ร้องขอผู้กู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ที่ผู ้ให้กู้ และ/หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ให้กู้  และ/หรือตามที่ผู้ให้กู้ได้รับรู้มา และจัดเก็บไว้   ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ให้กู้สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ไว้ได้จนกว่าจะขาดอายุความตามสิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน 
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สัญญากู้เงินสินเชื่อส่วนบคุคล 

 
ทำที่ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลสั จำกดั 

230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150   
 

       ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งให้มีผลผูกพันในสัญญากู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคล ต่อไปนี้เ รียกว่า “ผู้กู้” ตกลง
ขอรับสินเช่ือ จากบริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด “ผู้ให้กู้” ในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้จะได้อนุมัติและตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาน้ี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
ข้อ1. วงเงินสินเชื่อ  
        ผู้กู้ตกลงกู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินเป็นจำนวน                    บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนดเป็นจำนวนเงิน                   บาท และส่งมอบ
ให้แก่ผู้กูเ้ป็นจำนวนเงิน                     บาท โดยถือว่าผู้กู้ได้รับเงินไปเต็มจำนวนแล้วเม่ือผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนดและผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ ตามรายการ
บัญชีที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ในวันและเวลาที่ผู้ให้กู้ กำหนด เป็นจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติหลังจากหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้ถือว่า
สัญญาน้ีมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนด และ/หรือนับแต่วันที่ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ครบจำนวน โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้กู้ได้ระบุไว้
ในคำขอสมัครสินเช่ือส่วนบุคคล 

อน่ึง ผู้กู้ตกลงมอบหมายให้ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินที่กู้เป็นจำนวน                       บาท ให้แก่บุคคลที่ผู้กู้กำหนด โดยถือว่าผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเต็มจำนวนแล้ว และผู้กู้
มีความผูกพันต้องรับผิดในจำนวนเงินดังกล่าวต่อผู้ให้กู้จนครบจำนวนรวมทั้ง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) 
ข้อ2. อัตราดอกเบี้ย และวิธีคิดดอกเบี้ย  
       2.1 ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราท่ีผู้ให้กู้อนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งน้ีไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยคำนวณจากเงินต้นกู้ที่ผู้กู้ได้รับ
และยังไม่ได้ชำระคืนแก่ผู้ให้กู้นับแต่วันที่ผู้ให้กู้ได้นำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเป็นต้นไป จนถึงวันชำระหน้ีเสร็จสิ้น มาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ พร้อมกับการชำระต้นเงินกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ3.
อัตราดอกเบี้ยในสัญญาน้ี จะคำนวณเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยกำหนด 1 ปี มี 365 วัน  
       2.2 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด หรือผิดสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ คิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ผู้ให้กู้อนุมตัิ
และแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยคำนวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชำร ะในแต่ละงวดนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด หรือผิด
สัญญาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง และคำนวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระท้ังจำนวนนับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหน้ีเสร็จ
สิ้น เม่ือรวมดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมแล้ว จะต้องไม่เกิน อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนดในแต่ละขณะเวลา 
ข้อ3. การชำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย 
       3.1 ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดต่อเดือน ตามที่จะได้ทำข้อตกลงกับผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อเรียกเก็บค่า งวดจากผู้กู้เป็นรายเดือนล่วงหน้าก่อนวันถึง
กำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ(10)วัน และผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหน้ีอื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี โดยผู้ให้กู้ไม่ยอมรับชำระ
หน้ีที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์แท้จริงของมูลหน้ี ไม่ยอมรับการชำระหน้ีไม่ครบจำนวน ไม่ยอมรับชำระหน้ีอย่างอื่นแทนเงิน ไม่ยอมรับการโอนสิทธิเรียกร้อง ไม่ยอมรับการแปลง
หน้ีใหม่ ไม่ยอมรับการหักกลบลบหน้ี ไม่ยอมให้หน้ีเกลื่อนกลืนกัน หรือการอื่นใดที่ผู้กู้กระทำแทนการชำระหน้ีที่เป็นจำนวนเงิน ถือว่าผู้ให้กู้ไม่เคยได้รับชำระหน้ีดังกล่าวเลย 
       3.2 หากผู้กู้ไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในแต่ละเดือน ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำยอดคงค้างของเดือนน้ันพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียก
เก็บได้ขณะน้ัน และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆมาเรียกเก็บจากผู้กู้ในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน 
       3.3 หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้ให้กู้ชำระหน้ีเงินกู้ค้างชำระ เน่ืองจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใด ๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็ม
จำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       3.4 ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้จัดสรรเงินทุกจำนวนที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระหน้ี เข้าชำระหน้ีตามลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปน้ี 3.41 ชำระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าปรับและ/หรือค่าธรรมเนียม(ถ้า
มี) 3.4.2 ชำระดอกเบี้ย 3.4.3 ชำระเงินต้น อย่าไรก็ตาม ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้สามารถจัดสรรเงินเข้าชำระหน้ีแตกต่างไปจากลำดับก่อนหลังที่กล่าวมาข้างต้นได้ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้กู้เสีย
ประโยชน์ไปจากการเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดสรรใหม่น้ี 
       3.5 ในการชำระเงินใด ๆ ผู้กู้ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้กู้ ซึ่งเป็นต้นฉบับจริงเท่านั้นและต้องไม่มีร่องรอย ขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของใบเสร็จรับเงิน 
หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือมีร่องรอยขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยประการใด ๆ การชำระเงินน้ันไม่มีผลผูกพันผู้ให้กู้ ให้ถือว่าผู้ให้กู้ยังไม่ได้รับชำระเงินในงวดน้ัน ๆ 
ข้อ4. การบอกกล่าวทวงถาม 
       4.1 การบอกกล่าวทวงถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือบอกกล่าวทวงถาม และ/หรือเอกสารอื่นใด ผู้ให้ กู้ต้องทำเป็นหนังสือส่งไปถึงผู้กู้
หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) ซึ่งหากได้ส่งตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ ถือว่า
การบอกกล่าวของผู้ให้กู้ได้ไปถึงผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)  และผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) ให้คำรับรองว่าได้รับทราบถึงการบอกกล่าว หรือได้รับเอกสาร นั้นแล้ว 
       4.2 ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงจากผู้ให้กู้เป็นผู้บอกกล่าวทวงถามค่างวด หรือค่าธรรมเนียม ซึ่ง ได้บอกกล่าวไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ และผู้กู้
ยืนยันว่าเม่ือการบอกกล่าวไปถึงภูมิลำเนาของผู้กู้แล้ว ผู้กู้ได้รับทราบการบอกกล่าวน้ันด้วยตนเอง 
ข้อ5. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่า ผู้กู้อาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่ได้ตกลงกับผู้ให้กู้ โดยผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชีและผู้กู้ตกลง
ชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนี่ยและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวด
ถัดไป ทั้งนี้ผู้ให้กู้สงวนสิทธ์ิที่จะคิดค่าปรับชำระหนี้คืนก่อนกำหนดในอัตรา 3% ของยอดเงินต้นทั้งหมดกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้กำหนดและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งนี้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเมื่อรวมค่าปรับดังกล่าวกับจำนวนดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 

  
                  

ลงลายมือช่ือผู้กู้ ..................................................................... 
                    ( ................................................................ ) 

วันที่ ................... เดือน ........................... พ.ศ. ........................  

สำหรับลูกค้า 1/2 บริษัท สบาย แคปปติอล พลัส จำกดั 

วันที่ผู้ให้กู้นำเงินเข้าบัญชีเป็นวันมี่สญัญาฉบบันี้มผีลบังคับ 

 

X 

SBCAP6602 V1. 



สัญญากู้เงินสินเชื่อส่วนบคุคล 

 
 
ข้อ6. การผิดนัดชำระค่างวด ในกรณีที่มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ อันเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ 
       6.1 ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดให้ผู้ให้กู้ ให้ถือว่าเป็นสาระสำคัญและถือว่าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ผู้ให้กู้ 
       6.2 เมื่อผู้กู้ชำระค่างวดไม่ครบจำนวน ทั้งต้นเงิน และ/หรือดอกเบี้ยตามจำนวนที่ปรากฏภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งยอดบัญชี ที่ผู้ให้กู้ได้เรียกเก็บจากผู้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิด
นัดชำระหนี้ 
ข้อ7. เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา ผิดเงื่อนไข อันเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ 
       7.1 ผู้กู้ไมป่ฏิบัติตนตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 
       7.2 เมื่อผู้กู้หลอกลวง แสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดไม่ใช้ชื่อสกุลจริง หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ในการสมัครเป็นผู้กู้หรือในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ว่าข้อความอัน
เป็นเท็จนั้นจะได้ปรากฎ หรือเป็นที่รับทราบของผู้ให้กู้ในภายหลังการรับเป็นผู้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับ
แต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.3 เมื่อผู้กู้เป็นผู้เยาว์ หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ 
ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้
ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.4 เมื่อผู้กู้ให้หลักประกันทั้งที่เป็นการประกันด้วยบุคคล หรือประกันด้วยทรัพย์สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงบางอย่างซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ให้กู้ 
ในการให้กู้ยืมเงิน ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.5 เมื่อผู้กู้ได้ระบุภูมิลำเนาของผูกู้้อนัเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงบางอย่างซ่ึงมีผลกระทบตอ่การตัดสินใจของผู้ให้กู้ ในการให้กู้ยืมเงิน ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้
บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบ อกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการ
บอกเลิกสัญญา   
      7.6 เมื่อผู้กู้มิได้ทำสัญญากู้ในนามของผู้กู้เอง ซึ่งอาจได้กระทำในฐานเป็นตัวแทนโดยชัดแจ้ง ตัวแทนโดยปริยาย ตัวแทนที่ตัวการไม่เปิดเผ ยชื่อ หรือตัวแทนเชิดของ
บุคคลใด ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาเมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้เป็นหนังสือให้แกไ้ขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว
นั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.7 เมื่อผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงคท์ี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจาก
ผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.8 เมื่อผู้กู้เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำส่ังให้ฟื้นฟูกิจการ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อ
ผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือ ว่าหนังสือดังกลา่ว
เป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.9 เมื่อผู้กู้ได้ให้บุคคลอื่นชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่
น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.10 เมื่อผู้กู้ชำระค่างวดให้แก่ผู้ทวงถามหนี้ที่ไม่ใช่ผู้ให้กู้ ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้  เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้
ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา   
      7.11 เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระค่างวด เมื่อผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวแก่ผู้กู้ เป็นหนังสือให้แก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันถัดจากผู้กู้ได้รับหนังสือ แต่ผู้กู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา  
ข้อ8. ผลของการเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
      8.1 เม่ือสัญญากู้ยืมเงินเลิกกันโดยเหตุตาม ข้อ7. หรือเหตุอื่นใด ผู้กู้ต้องรับผิดในค่างวดที่ค้างชำระท้ังหมดรวมทั้งดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว  
      8.2 เม่ือสัญญากู้ยืมเงินเลิกกันโดยเหตุตาม ข้อ7. ผู้กู้ตกลงรับผิดชำระดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการทวงถามหน้ี ค่าดำเนินคดีอาญา ค่าดำเนินคดีแพ่ง ค่าเสียหาย 
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน  
      8.3 ความรับผิดในกรณีอื่น ๆ เม่ือผู้กู้ถึงแก่ความตาย ความรับผิดอันเกิดจากสัญญากู้ยืมเงินย่อมเป็นกองมรดกตกทอดแก่ทายาทของผู้กู้ให้ต้องรับผิด 
ข้อ9. การสงวนสิทธ์ิ 
ผู้ให้กู้สงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคำนวณดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยผู้ให้กู้จะมีประกาศตามช่องทางท่ีผู้ให้กู้กำหนด และ
หนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (กรณีกฎหมายให้แจ้งเป็นหนังสือ) ทั้งนี้ ผู้กู้รับทราบและตกลงให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและ
กฎระเบียบของราชการ หากกฎหมาย หรือกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบกับสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้แก้ไ ขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของราชการได้ โดยผู้ให้กู้จะประกาศแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามช่องทางที่ผู้กู้กำหนด หรือมีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน(กรณีกฎหมายให้แจ้งเป็น
หนังสือ)  
ข้อ10. การให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ที่ได้ให้ไว้ และ/หรือท่ีได้เปิดเผยไว้ต่อผู้ให้กู้ และ/หรือตามที่ผู้ให้กู้ 
ได้รับรู้มา ทั้งนี้ หากผู้กู้ร้องขอผู้กู ้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ที่ผู้ให้กู้ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ให้กู้  และ/หรือตามที่ผู้ให้กู้ได้รับรู้มา และจัดเก็บไว้   ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ให้กู้สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ไว้ได้จนกว่าจะขาดอายุความตามสิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน 
 
 

 
 

ลงลายมือช่ือผู้กู้ ..................................................................... 
                    ( ................................................................ )  

วันที่ ................... เดือน ........................... พ.ศ. ........................ 

สำหรับลูกค้า 2/2 บริษัท สบาย แคปปติอล พลัส จำกดั 

วันที่ผู้ให้กู้นำเงินเข้าบัญชีเป็นวันมี่สญัญาฉบบันี้มผีลบังคับ 

 

X 
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 บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

ตัวอย่างตารางภาระหน้ี 
หากท่านชำระเงินครบถ้วนถูกต้องและตรงตามวันครบกำหนดชำระ จะมีรายละเอียดการชำระโดยสังเขปดังนี้ 

ยอดเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12.99% ผ่อนชำระ 12 งวด 

งวดท่ี วันท่ีครบกำหนดชำระ ยอดชำระต่องวด ชำระดอกเบี้ย ชำระคืนเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 

1 1/2/2023 8,931.00 1138.85 7,792.15 92,207.85 

2 1/3/2023 8,931.00 918.84 8,012.16 84,195.69 

3 1/4/2023 8,931.00 928.90 8,002.10 76,193.59 

4 1/5/2023 8,931.00 813.50 8,117.50 68,076.09 

5 1/6/2023 8,931.00 751.06 8,179.94 59,896.15 

6 1/7/2023 8,931.00 639.49 8,291.51 51,604.64 

7 1/8/2023 8,931.00 569.33 8,361.67 43,242.97 

8 1/9/2023 8,931.00 477.08 8,453.92 34,789.06 

9 1/10/2023 8,931.00 371.43 8,559.57 26,229.49 

10 1/11/2023 8,931.00 289.38 8,641.62 17,587.87 

11 1/12/2023 8,931.00 187.78 8,743.22 8,844.65 

12 1/1/2024 8,942.23 97.58 8,844.65 0.00 

หมายเหตุ : จำนวนดอกเบี้ยและเงินต้นท่ีชำระคืนในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในตารางนี้ ้ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบีย้และ/หรือ มีการชำระแตกต่างจากที่แสดงในตารางนี ้

ตัวอย่างค่างวด (12 งวด) อัตราดอกเบี้ย 12.99 %ต่อป ี
  

ยอดเงินกู้ ค่างวด/เดือน  ยอดเงินกู้ ค่างวด/เดือน 

30,000 2,679 120,000 10,718 

40,000 3,573 130,000 11,611 

50,000 4,513 140,000 12,504 

60,000 5,359 150,000 13,397 

70,000 6,252 160,000 14,290 

80,000 7,145 170,000 15,183 

90,000 8,038 180,000 16,076 

100,000 8,931 190,000 16,969 

110,000 9,824 200,000 17,863 

หมายเหตุ : จำนวนค่างวดของแต่ละยอดเงินกู้ เป็นการคำนวณโดยปัดยอดเงินต่องวด
ข้ึน เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาภาระหนี้ในแต่ละเดือนได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ บริษัทเรียก
เก็บ 

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
   1.1 อัตราดอกเบี้ย (ประเภทดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) 
        - รายได้ต่อเดือน 30,000 บาท – 49,999 บาท 
        - รายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ข้ึนไป 
   1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 
 

14.99% ต่อปี 
12.99% ต่อปี 

รวมดอกเบี้ยปกติแล้ว ไม่เกิน 15 % ต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้หน่วยงานราชการ  
    ค่าอากรแสตมป์ 

 
ไม่เรียกเก็บ 

3. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น 
   3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 
        - ชำระผ่าน Mobile Banking ธนาคารพาณิชย์ 
        - ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติ 
   3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 

 
 

ตามช่องทางผู้รับชำระเป็นผู้เรียกเก็บ 
(ไม่เรียกเก็บค่าบริการโดยบริษัท) 

 4. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท 
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 
 
 
 
 
   4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 
   4.3 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 
        (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 

                                                      
50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณี
ลูกหนี้  มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด                                
ไม่เกิน  100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ 
ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด 

ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง                                       

50 บาท/ครั้ง 

5. ค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด 3% ของยอดเงินกู้ 
(กรณี ผ่อนชำระไม่ถึงครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้
หรือไม่ถึงครึ่งของจำนวนงวดที่เลือกชำระ) 

 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สินเชื่อส่วนบุคคล “สุขสบาย” 
สินเชื่อ “สุขสบาย” เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา 

(Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วไป และเพื่อการรีไฟแนนซ์ (Refinance) ผ่อนชําระคืนเป็นงวด

รายเดือน  
 
 

ดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายในงวดน้ัน = เงินต้น x อัตราดอกเบ้ียต่อปี x จำนวนวันในงวด                       
                                 จำนวนวันใน 1 ปี (365วัน) 

 
เงินต้นชำระ  =  จำนวนเงินที่จ่ายในงวดน้ัน – ดอกเบ้ียที่จ่ายในงวดน้ัน 
 
เงินต้นคงเหลือ  = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นชำระในงวดน้ัน 

    
  
 

       

 

 

 

 
                ชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน 

= ค่างวด 

= เงินต้น 

= ดอกเบี้ย 

สูตรการคำนวณ 

หลักการชำระอัตราดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” (EIR) 

ช่องทางการติดต่อ 
โทร :  02-009-0588         Line OA : @sabuycapitalplus 
Email : Contact@sabuycapital.co 

 

- ชำระด้วยเงินสด/เช็คที่สาขา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

- ตัวแทนชำระเงินที่บริษัทกำหนด  

- สแกน QR Code / Barcodes ตามใบแจ้งหนี้ที ่บริษัทนำส่งให้ หรือ QR 

Code / Barcodes บน Line OA บริษัท ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ เพื่อชำระเงิน 

ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร 

วิธีการชำระเงิน 
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กรณีที่ลูกคามีการชําระยอดค่าใชจ้า่ยของสินเชื่อสุขสบายเข้ามา บริษัทฯจะนําเงินที่ได้รับชําระไปตัดรับชําระตามลำดับดังนี้ 

 

 

 ตัวอย่าง  ถา้ลูกค้าค้างชำระ 3 งวด (งวดเดือน ก.พ. 2566, งวดเดือน มี.ค. 2566 และ งวดเดือน เม.ย. 2566 มียอดค้างชำระทั้งสิ้น 13,804.96 บาท เมื่อลูกค้า

ชำระเข้ามา 13,650 บาท ในวันที่ 30 เม.ย. 2566 บริษัทฯ จะตัดรับชำระดังนี้ 

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) บริษัท 

สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด บริษัท สบาย  
 

ใบสมัครสินเชวนบุคค 
ล (ส่วนท่ี 6/6)                                                                     บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 

 

สินเชื่อส่วนบุคคล “สุขสบาย”                                                                                  บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด 

 

การคำนวณดอกเบี้ยตามสัญญา  ในกรณีที่ลูกค้าชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขของสัญญา (ชำระหลังวันตัดรอบบิล แต่ไม่เกินวันครบกำหนดชำระ) ดอกเบี้ยรับชำระในครั้งนั้นๆ จะ

คำนวณจากเงินต้นคงเหลือ ณ วันชำระล่าสุด และจำนวนวัน นับจากวันที่ชำระล่าสุด ถึงวันที่ชำระครั้งนี้ โดยมีสูตรการคำนวณดอกเบ้ีย ดังนี้ 

เงินต้นคงเหลือ ณ วันชำระลา่สุด x อัตราดอกเบี้ยปกติตามสญัญา% x จำนวนวัน นับจากวันที่ชำระล่าสดุ ถึงวันที่ชำระครั้งนี้ 
365 

กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบ้ียผิดนัดชำระจะคิดจากอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระ ซ่ึงเท่ากับอัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยคำนวณจากเงินต้นของ

ค่างวดที่ค้างชำระ นับตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดชำระ จนกระทั้งมีการชำระครบตามจำนวนที่เรียกเก็บ โดยมีสูตรการคำนวณดอกเบ้ีย ดังนี้ 

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

ลูกค้ากู้เงินจำนวนเงิน 200,000 บาท ณ วันที่ 01 ก.พ. 2566 สัญญาระบุเงื่อนไขการผ่อนชําระเดือนละ 4,550 บาท อัตราดอกเบ้ีย 12.99% ต่อปี อัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระ 15% ต่อปี 

(อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี) ระยะเวลาการกู้ 60 งวด ชำระค่างวดทุกวันที่ 30 ของเดือน หรือวันทำการสุดท้ายของเดือน อย่างใดอย่าง

หนึ่งที่ถึงก่อน ดังนั้น ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 ซ่ึงเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน ลูกค้าต้องชำระ 4,550 บาทเป็นงวดแรก โดยจะตัดรับชำระเป็นดอกเบ้ียจำนวน 1,921.81 บาท และจะ

ตัดรับชำระเป็นเงินต้น 2,628.19 บาท 

    ดอกเบ้ียปกต ิ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา x จำนวนวนั (1 ก.พ. 2566 – 28 ก.พ. 2566) 

         365 

      = 200,000 x 12.99% x 27   = 1,921.81 บาท 

       365    

ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ได้ชำระค่างวด ในวันที่ 28 ก.พ. 2566 แต่ไปชำระในวันที่ 10 ม.ีค. 2566 การรับชำระเป็น ดอกเบ้ียรับชำระ จำนวนเงิน 2,704.77 บาท และเป็นเงนิต้น 1,845.23 

บาท คงเหลือเงินต้น 198,154.77 บาท และในใบเรยีกเก็บเงนิงวดถัดไป ลูกค้าจะมรีายการเรียกเก็บ ดอกเบ้ียผิดนัดชำระเป็นจำนวนเงิน 1.45 บาท ตามตวัอย่างการคำนวณ ดังนี ้

    ดอกเบ้ียตัดรับชำระ  = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา x จำนวนวนั (1 ก.พ. 2566 – 10 มี.ค. 2566) 

           365 

      = 200,000 x 12.99% x 38  = 2,704.77 บาท 

        365    

    ดอกเบ้ียผิดนัดชำระ  = 2,628.19 x (15% - 12.99%) x 10  = 1.45 บาท 

                               365 

ดังนั้น ในวนัที่ 30 ม.ีค. 2566 ซึ่งเป็นกำหนดชำระค่างวดในงวดถัดไป ลูกค้าจะตอ้งชำระเงินจำนวนทัง้สิ้น 4,601.45 บาท (ค่างวด 4,550 บาท สำหรับงวดครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 30 

มี.ค. 2566 (เป็นบวก ค่าติดตามทวงถาม 50 บาท จากการชำระล่าช้าในงวดครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 บวก ดอกเบ้ียผิดนัดชำระ 1.45 บาท บวก ดอกเบ้ียปกติ 

1,410.43 บาท และเงนิต้น 3,139.57 บาท)  

   ดอกเบ้ียปกต ิ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียปกติตามสัญญา x จำนวนวนั (10 มี.ค. 2566 – 30 มี.ค. 2566) 

       365 

    = 198,154.77 x 12.99% x 20      = 1,410.43 บาท 

     365 

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย 

ลำดับการตัดรับชำระ 

ค่าธรรมเนียม  เช่น 

ค่าติดตามทวงถามหนี้
เบ้ียปรับผิดนัดชําระ ดอกเบ้ียตามสัญญา เงินต้น
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