ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ สินเชื่อรถยนต แคชจอย
ผูขายผลิตภัณฑ

บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด

ผูออกผลิตภัณฑ

บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด

ชื่อผลิตภัณฑ

สินเชื่อรถยนต แคชจอย

วัน เดือน ป

13 ธันวาคม 2564

1.ผลิตภัณฑนี้คืออะไร
สินเชือ่ รถยนต แคชจอย เปนสินเชือ่ ทีม่ รี ปู แบบเปนสัญญากูย มื เง�น คิดอัตราดอกเบีย้ แบบลดตนลดดอก โดยใชทะเบียนรถยนต ประเภท
รถเกง รถกระบะ เปนหลักประกันสินเชื่อ ในกรณีที่ทานไดรับอนุมัติสินเชื่อ บร�ษัทฯ จะดำเนินการโอนเง�นเขาบัญชีเพ�ยงครั้งเดียว
และชำระคืนเปนงวดใหกับทางบร�ษัทฯ โดยระยะเวลาผอนชำระเร��มตั้งแต 12 – 60 เดือน

2.ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง
อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 0.55% ตอเดือน และสูงสุดไมเกิน 0.99% ตอเดือน ทั้งนี้ ข�้นอยูกับเง�่อนไข
การพ�จารณาภายในของบร�ษัทฯ
วงเง�นอนุมัติสูงสุดไมเกิน 1,500,0000 บาท ข�้นอยูกับสภาพรถยนตของทาน
บร�ษัทฯจะแจงผลการอนุมัติสินเชื่อทางโทรศัพท และจัดสงหนังสือยืนยันการอนุมัติสินเชื่อตามที่อยูที่ทานไดแจงไว
เมื่อทานไดรับอนุมัติสินเชื่อ และตอบรับสินเชื่อ บร�ษัทฯ จะดำเนินการโอนวงเง�นสินเชื่อเขาบัญชีธนาคารของทาน ตามหมายเลขบัญชี
ธนาคารที่ทานให ไวตอนสมัครสินเชื่อ ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ทานไดรับการอนุมัติ
ในกรณีที่ไดรับวงเง�นอนุมัติมากกวา 100,000 บาท คิดคาธรรมเนียมการโอนเง�น 75 บาท และในกรณีที่ไดรับวงเง�นอนุมัติมากกวา
500,000 บาท คิดคาธรรมเนียมการโอนเง�น 200 บาท โดยบร�ษัทฯ จะหักคาธรรมเนียมการโอนเง�นจากวงเง�นสินเชื่อที่ทานจะไดรับ
ทานสามารถเบิกถอนเง�นสดผานชองทางเบิกถอนเง�นของธนาคารอื่นๆ ตามที่ทานสะดวก ระยะเวลาการผอนชำระคืนไดตั้งแต
12 – 60 เดือน ทั้งนี้ข�้นอยูกับวงเง�นสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
ทานสามารถผอนชำระคืนไดมากกวาที่แจงไว ในใบแจงยอดเพ�่อทำใหเง�นตนลดลง และทำใหครบกำหนดระยะเวลาผอนเร็วข�้น โดยชำระ
เง�นไดทุกวันที่ 1 ของเดือน
คำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�นจากยอดวงเง�นสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติตามระยะเวลาผอนชำระคืนที่ทานเลือกแบบลดตน
ลดดอก

3.ผลิตภัณฑนี้มีคาธรรมเนียม/บร�การอะไรบาง
อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมสำหรับการเบิกถอนเง�นสด
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ
1.1 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�นแบบลดตนลดดอก
1.2 ดอกเบี้ยผิดนัด
อัตราผอนชำระคืนขั้นต่ำ
2.คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป

สูงสุดไมเกิน 24% ตอป
บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอป
ของจำนวนเง�นที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�น แตไมเกิน 24% ตอป
ผอนชำระเปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน
1 บาท ทุกๆ วงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท
หร�อ เศษของวงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท

3.คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหร�อหนวยงานภายนอก
3.1 คาธรรมเนียมการโอนเง�นเขาบัญชีธนาคาร

วงเง�นอนุมัติมากกวา 100,000 บาท คิดคาธรรมเนียมโอนเง�น 75 บาท
และวงเง�นอนุมัติมากกวา 500,000 บาท คิดคาธรรมเนียมโอนเง�น 200 บาท

3.2 คาใชจายในการชำระเง�น
ชำระผานชองทางธนาคาร
ธ.ไทยพาณิชย
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศร�อยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.ทหารไทยธนชาต
ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ
เคานเตอรรับชำระโลตัส ทุกสาขา
เคานเตอร Jaymart Pay-Point
เคานเตอรเซอรว�ส
3.3 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

8 - 10 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง
15 - 20 บาท/ครั้ง
15 - 25 บาท/ครั้ง
15 - 30 บาท/ครั้ง
15 - 20 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
5 บาท/ครั้ง
10 บาท (ทั่วประเทศ)
15 บาท (ทั่วประเทศ)
15 - 20 บาท/ครั้ง
ไมเกิน 12 บาท/ครั้ง
1. ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีมีหนี้คางชำระมากกวา 1 งวด
และมีหนี้คางชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท
2. ไมเกิน 100 บาทตอรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีหนี้คางชำระมากกวา 1 งวด
และมีหนี้คางชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท

4.คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัท
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง)
4.3 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)
4.4 คาขอตรวจสอบรายการ

1. ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีมีหนี้คางชำระมากกวา 1 งวด
และมีหนี้คางชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท
2. ไมเกิน 100 บาทตอรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีหนี้คางชำระมากกวา 1 งวด
และมีหนี้คางชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท
200 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง

4.หลักการผอนชําระแบบ “ลดตนลดดอก”
• ดอกเบี้ยคิดจากเง�นตนคงเหลือ
• ทําใหงวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
• คางวดชวงแรก เมื่อตัดดอกเบี้ยแลวจ�งเหลือ
ตัดเง�นตนไดนอย
• ใชเพ�่อการคิดสวนลดดอกเบี้ยกรณีปดบัญชี
กอนกําหนด

เง�นตนคงเหลือ
ดอกเบี้ยแบบ
“ลดตน ลดดอก”
ดอกเบี้ยแบบ
Flat Rate
เฉลี่ยตองวด

อัตราดอกเบี้ยเง�นตนคงที่ (Flat Rate) =
ดอกเบี้ยที่ตองจายทั้งหมด
(ยอดขอสินเชื่อ x จำนวนป)
สวนลดปดบัญชี
กอนกำหนด
คิดจากสวนนี้

5.สูตรการคำนวณดอกเบี้ย แบบลดตนลดดอก (Effective Rate)
การคำนวณดอกเบี้ย แบบลดตนลดดอก (Effective Rate)

ดอกเบี้ยที่ตองชำระงวดนั้น

=

เง�นตน X อัตราดอกเบี้ยตอป X จำนวนวันในงวด*
365 วัน หร�อ 366 (วันตอป)
*จำนวนวันนับจากวันที่ชำระลาสุดถึงวันที่ชำระปจจ�บัน

ตัวอยาง การคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก (Effective Rate)
เง�นตน 30,000 บาท
ดอกเบี้ยตองวด
= 30,000 x 15% (ตอป) x 31 (วัน) = 382.19
ดอกเบี้ย 15% ตอป
365
จำนวน 24 งวด
เง�นตนที่ตองจายในงวดนั้น = 1,454 – 382.19
= 1,071.81
เง�นตนคงเหลือ
คางวดตอเคือน 1,454 บาท
= 30,000 – 1,071.81
= 28,928.19
(เง�
น
ต
น
คงเหลื
อ
เอาไปคำนวณดอกเบี
ย
้
ในงวดถั
ดไป)
จำนวนวันในงวด 31 วัน
หากในงวดนั้นจายมากกวาคางวด เชน คางวด 1,454 บาท จาย 3,000 บาท
เง�นตนที่จายในงวดนั้นจะ = 3,000 – 382.19
= 2,617.71
เง�นตนคงเหลือ
= 30,000 – 2,617.71 = 27,382.19

6.การชำระเง�น
สำหรับการเบิกถอนเง�นสด
วันสรุปยอดบัญชี : ทุกวันที่ 10 ของเดือน
วันครบกำหนดชำระเง�น : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ชำระคืน : จำนวนเง�นที่กำหนดตามงวดการผอนกับบร�ษัทฯ
ชองทางการชำระเง�น ดังนี้
ชองทางการชำระเง�น
1.ชำระผานธนาคารไทยพาณิชย
2.ชำระผานธนาคารกรุงไทย

คาธรรมเนียมการชำระเง�น
8 - 10 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง

3.ชำระผานธนาคารกรุงศร�อยุธยา

15 - 20 บาท/ครั้ง

4.ชำระผานธนาคารกสิกรไทย

15 - 25 บาท/ครั้ง

5.ชำระผานธนาคารกรุงเทพ

15 - 30 บาท/ครั้ง

6.ชำระผานธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

15 - 20 บาท/ครั้ง

7.ชำระผานธนาคารยูโอบี

10 บาท/ครั้ง

8.ชำระผานธนาคารหทารไทยธนชาต

5 บาท/ครั้ง

9.จ�ดบร�การรับชำระเคานเตอรโลตัส ทุกสาขา

10 บาท (ทั่วประเทศ)

10.จ�ดบร�การรับชำระเคานเตอร Jaymart Pay-Point

15 บาท (ทั่วประเทศ)

11.จ�ดบร�การรับชำระเคานเตอรเซอรว�ส

15 - 20 บาท/ครั้ง

7.ทานจะไดรับแจงใหชำระหนี้หร�อคาธรรมเนียมตางๆ อยางไร
บร�ษัทฯ จะจัดสงใบแจงยอดชำระบัญชีสินเชื่อ ใหทานทราบลวงหนากอนถึงวันครบกำหนดชำระเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน ผานทาง
ชองทางไปรษณีย หร�อไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ตามที่ทานไดแจงไว เพ�่อเปนหลักฐานใหทานดำเนินการตรวจสอบ และ
ดำเนินการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด

8.ผลิตภัณฑนี้มีขอกำหนดและอาจทำใหทานมีภาระหนาที่อะไรบาง
คางวดผอนชำระคืนรายเดือน ทานสามารถเลือกผอนชำระคืนเปนรายเดือนไดตั้งแต 12 - 60 เดือน (ตามเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ กำหนด)
จำนวนเง�นทั้งหมดที่ตองชำระคืนตลอดอายุสัญญา จำนวนเง�นกูยืมทั้งหมดรวม กับดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ
คำนวณนับจากวันที่กูยืมจนถึงวันครบกำหนดชำระ
บร�ษัทฯ หร�อผู ใหบร�การรับชำระเง�นจะออกใบเสร็จรับเง�น หร�อหลักฐานการชำระเง�นใหแกทานตามจำนวนที่ไดรับชำระ
หมายเหตุ: จำนวนเง�นทั้งหมดที่ตองชำระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากอัตราดอกเบี้ย และ/หร�อคาธรรมเนียมการใชวงเง�นมีการปรับเปลี่ยน

9.อะไรจะเกิดข�้นหากทานไมสามารถปฎิบัติตามขอกำหนดและภาระหนาที่ ได
บร�ษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอป ของจำนวนเง�นที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�น แตไมเกิน 24% ตอป กรณี
การชำระคืนไมเปนไปตามเง�่อนไขหร�อคางชำระ และทานจะมีภาระคาติดตามทวงถามหนี้เพ��มเติม บร�ษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ
ดำเนินการทางกฎหมายตอไป หากทานผิดนัดชำระหนี้ ผิดสัญญา หร�อเง�่อนไขอื่นประการใดตามขอกำหนดและเง�่อนไขของบร�ษัทฯ

10.อะไรจะเกิดข�้นหากทานชำระเง�นกูยืมกอนครบกำหนด
ทานสามารถชำระเง�นกูยืมกอนครบกำหนดไดโดยบร�ษัทฯ จะไมคิดดอกเบี้ยปรับ หร�อคาธรรมเนียมใดๆ

11.ทานจะตองมีผูค้ำประกันหร�อหลักประกันหร�อไม
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน ไมตองมีผูค้ำประกัน และไมโอนเลมทะเบียน แตบร�ษัทฯ จะเก็บเลมทะเบียนตัวจร�งไวเปนประกันการชำระ
หนี้ของลูกคาเทานั้น ในกรณีที่ลูกคาผอนชำระหนี้สิ�นสุด บร�ษัทฯ จ�งจะสงทะเบียนรถคืนลูกคา

12.ผลิตภัณฑนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบาง
ทานควรชำระคางวดใหตรงตามกำหนดเวลา และตามยอดผอนชำระรายเดือนที่ระบุในใบแจงยอด เพ�่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ย และคา
ธรรมเนียมการใชวงเง�นกรณีผิดนัดชำระหนี้ และคาติดตามทวงถามหนี้คางชำระ
หากทานมีปญหาในการชำระคืนเง�นกูตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาแจงศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ ที่โทรศัพทหมายเลข 1258
ระหวางเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน เพ�่อรวมกันพ�จารณาเง�่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

13.ทานจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�่อนไข รวมถึงอัตราดอกเบี้ยหร�อคาธรรมเนียมตางๆ อยางไร
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑหร�อการใหบร�การ บร�ษัทฯ จะดำเนินการดังนี้
1. กรณีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑหร�อบร�การที่มีผลกระทบตอการใชบร�การของลูกคา เชน การปรับคาธรรมเนียมการใช
ผลิตภัณฑหร�อบร�การทางการเง�นที่สอดคลองกับตนทุนที่เพ��มข�้น การเปลี่ยนแปลงชองทางการใหบร�การ การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข
หร�อสิทธิประโยชนของผลิตภัณฑหร�อบร�การทางการเง�น การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้ บร�ษัทฯ จะแจงขอมูลที่เปลี่ยน
แปลงใหลูกคาทราบลวงหนา 30 วัน
2. กรณีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑหร�อการใหบร�การที่สงผลใหลูกคาเกิดภาระหร�อความเสี่ยงเพ��มเติม เชน การเปลี่ยนแปลง
ว�ธีการแจงขอมูลและเอกสารตางๆ จากเดิมอาจอยูในรูปแบบสิ�งพ�มพ จดหมาย จดหมายลงทะเบียนมาอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
นั้น ลูกคามีสิทธิตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใชผลิตภัณฑหร�อบร�การ โดยลูกคาที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข
ในการใชผลิตภัณฑหร�อบร�การดังกลาวจะตองใหความยินยอมแกบร�ษัท ภายในระยะเวลาและว�ธีการที่บร�ษัทฯ กำหนด

14.ทานควรทำอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานเปลี่ยนแปลง
ทานควรแจงบร�ษัทฯ ทันที เพ�่อใหการสื่อสารขอมูลระหวางทานกับบร�ษัทฯ เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยทานสามารถดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการติดตอได ดังนี้
1. ติดตอดวยตนเองที่สำนักงาน สาขา บูธ เคบีเจ หร�อสาขาเจมารท ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกแบบฟอรมเปลี่ยนแปลงขอมูล
พรอมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจร�งแกเจาหนาที่
2. ติดตอศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ โทรหมายเลข 1258 ระหวางเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน
3. สงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง) พรอมระบุขอมูลที่ทานตองการเปลี่ยนแปลง
สงเอกสารได 3 ชองทางดังนี้
3.1) อีเมล (Email): cs@kbjcapital.co.th นำสงไฟล ในรูปแบบ PDF เทานั้น ไมรวมไฟลภาพทุกชนิด
3.2) โทรสาร (Fax): หมายเลข 02-161-3399
3.3) ไลนแอด (Line@): @kashjoyofficial
3.4) ไปรษณีย (Post office): ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล
เซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

15.รายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑและชองทางการติดตอ
สอบถามไดที่สาขา/บูธ เคบีเจ หร�อสาขาเจมารท ทุกสาขาทั่วประเทศ หร�อที่ บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ
แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Website: www.kbjcapital.co.th
ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ โทรหมายเลข 1258 ระหวางเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน
Line@: @kashjoyofficial
เพ�่อใชประกอบการตัดสินใจในการสมัครใชบร�การผลิตภัณฑทางการเง�นดังกลาว ในกรณีที่ลูกคาตกลงใชบร�การผลิตภัณฑทางการเง�น
ดังกลาวแลว ลูกคาจะผูกพันตามคำขอใชบร�การ และเง�่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบร�การ หร�อผลิตภัณฑทางการเง�นที่ทานดำเนินการสมัคร
คำตัดสินของบร�ษัทถือเปนที่สุดขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช ไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน: บร�ษัทฯ จำเปนตองดำเนินการทางกฎหมาย หากทานไมชำระคางวดอยางสม่ำเสมอ
ขอมูลเพ��มเติม: รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การคาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจายตามที่ไดจายจร�งและพอสมควร
แกเหตุเกี่ยวกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต เร��มใชตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เปนตนไป

