
ตารางการเป�ดเผยข�อมูลผลิตภัณฑ� สินเชื่อรถยนต� แคชจอย

ผู�ขายผลิตภัณฑ�

ชื่อผลิตภัณฑ�

บร�ษัท เคบี เจ แคปป�ตอล จำกัด

สินเชื่อรถยนต� แคชจอย
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1.ผลิตภัณฑ�นี้คืออะไร 

สินเช่ือรถยนต� แคชจอย เป�นสินเช่ือท่ีมีรูปแบบเป�นสัญญากู�ยืมเง�น คิดอัตราดอกเบ้ียแบบลดต�นลดดอก โดยใช�ทะเบียนรถยนต� ประเภท 
รถเก�ง รถกระบะ เป�นหลักประกันสินเชื่อ ในกรณีที่ท�านได�รับอนุมัติสินเชื่อ บร�ษัทฯ จะดำเนินการโอนเง�นเข�าบัญชีเพ�ยงครั้งเดียว 
และชำระคืนเป�นงวดให�กับทางบร�ษัทฯ โดยระยะเวลาผ�อนชำระเร��มตั้งแต� 12 – 60 เดือน

2.ผลิตภัณฑ�นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ�าง  

อัตราดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การ ค�าธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 0.55% ต�อเดือน และสูงสุดไม�เกิน 0.99% ต�อเดือน ทั้งนี้ ข�้นอยู�กับเง�่อนไข

การพ�จารณาภายในของบร�ษัทฯ

วงเง�นอนุมัติสูงสุดไม�เกิน 1,500,0000 บาท ข�้นอยู�กับสภาพรถยนต�ของท�าน

บร�ษัทฯจะแจ�งผลการอนุมัติสินเชื่อทางโทรศัพท� และจัดส�งหนังสือยืนยันการอนุมัติสินเชื่อตามที่อยู�ที่ท�านได�แจ�งไว� 

เมื่อท�านได�รับอนุมัติสินเชื่อ และตอบรับสินเชื่อ บร�ษัทฯ จะดำเนินการโอนวงเง�นสินเชื่อเข�าบัญชีธนาคารของท�าน ตามหมายเลขบัญชี

ธนาคารที่ท�านให� ไว�ตอนสมัครสินเชื่อ ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ท�านได�รับการอนุมัติ 

ในกรณีที่ได�รับวงเง�นอนุมัติมากกว�า 100,000 บาท คิดค�าธรรมเนียมการโอนเง�น 75 บาท และในกรณีที่ได�รับวงเง�นอนุมัติมากกว�า 

500,000 บาท คิดค�าธรรมเนียมการโอนเง�น 200 บาท โดยบร�ษัทฯ จะหักค�าธรรมเนียมการโอนเง�นจากวงเง�นสินเชื่อที่ท�านจะได�รับ 

ท�านสามารถเบิกถอนเง�นสดผ�านช�องทางเบิกถอนเง�นของธนาคารอื่นๆ ตามที่ท�านสะดวก ระยะเวลาการผ�อนชำระคืนได�ตั้งแต� 

12 – 60 เดือน ทั้งนี้ข�้นอยู�กับวงเง�นสินเชื่อที่ได�รับอนุมัติ 

ท�านสามารถผ�อนชำระคืนได�มากกว�าที่แจ�งไว�ในใบแจ�งยอดเพ�่อทำให�เง�นต�นลดลง และทำให�ครบกำหนดระยะเวลาผ�อนเร็วข�้น โดยชำระ

เง�นได�ทุกวันที่ 1 ของเดือน

คำนวณดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นจากยอดวงเง�นสินเชื่อที่ได�รับอนุมัติตามระยะเวลาผ�อนชำระคืนที่ท�านเลือกแบบลดต�น

ลดดอก



3.ผลิตภัณฑ�นี้มีค�าธรรมเนียม/บร�การอะไรบ�าง 

อัตราดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมสำหรับการเบิกถอนเง�นสด

1.ดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การ ค�าธรรมเนียมใดๆ

1.1 ดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นแบบลดต�นลดดอก

1.2 ดอกเบี้ยผิดนัด 

 

สูงสุดไม�เกิน 24% ต�อป�

บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไม�เกิน 3% ต�อป�

ของจำนวนเง�นที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�น แต�ไม�เกิน 24% ต�อป�
อัตราผ�อนชำระคืนขั้นต่ำ  ผ�อนชำระเป�นรายเดือน เดือนละเท�าๆ กัน 

2.ค�าใช�จ�ายที่จ�ายให�แก�หน�วยงานราชการ

2.1 ค�าอากรแสตมป� 1 บาท ทุกๆ วงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท
หร�อ เศษของวงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท

3.ค�าใช�จ�ายที่จ�ายให�แก�บุคคลอื่นหร�อหน�วยงานภายนอก
3.1 ค�าธรรมเนียมการโอนเง�นเข�าบัญชีธนาคาร

3.2 ค�าใช�จ�ายในการชำระเง�น

          ชำระผ�านช�องทางธนาคาร

   ธ.ไทยพาณิชย�

   ธ.กรุงไทย

   ธ.กรุงศร�อยุธยา

   ธ.กสิกรไทย

   ธ.กรุงเทพ

   ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

   ธ.ยูโอบี

   ธ.ทหารไทยธนชาต

          ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ

   เคาน�เตอร�รับชำระโลตัส ทุกสาขา

   เคาน�เตอร� Jaymart Pay-Point

   เคาน�เตอร�เซอร�ว�ส

3.3 ค�าใช�จ�ายในการตรวจสอบข�อมูลเครดิต

3.4 ค�าใช�จ�ายในการติดตามทวงถามหนี้

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

ไม�เกิน 12 บาท/ครั้ง

1. ไม�เกิน 50 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีมีหนี้ค�างชำระมากกว�า 1 งวด
และมีหนี้ค�างชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท 

2. ไม�เกิน 100 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีหนี้ค�างชำระมากกว�า 1 งวด
และมีหนี้ค�างชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท

1. ไม�เกิน 50 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีมีหนี้ค�างชำระมากกว�า 1 งวด
และมีหนี้ค�างชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท 

2. ไม�เกิน 100 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีหนี้ค�างชำระมากกว�า 1 งวด
และมีหนี้ค�างชำระหร�อหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท

4.ค�าใช�จ�ายที่เป�นต�นทุนในการดำเนินงานของบร�ษัท

200 บาท/ครั้ง

100 บาท/ครั้ง

100 บาท/ครั้ง

4.1 ค�าใช�จ�ายในการติดตามทวงถามหนี้

4.2 ค�าใช�จ�ายกรณีเช็คคืน (ไม�เกิน 200 บาทต�อครั้ง)

4.3 ค�าขอใบแจ�งยอดบัญชีของแต�ละงวด (ชุดที่ 2 เป�นต�นไป)

4.4 ค�าขอตรวจสอบรายการ

วงเง�นอนุมัติมากกว�า 100,000 บาท คิดค�าธรรมเนียมโอนเง�น 75 บาท 
และวงเง�นอนุมัติมากกว�า 500,000 บาท คิดค�าธรรมเนียมโอนเง�น 200 บาท

4.หลักการผ�อนชําระแบบ “ลดต�นลดดอก”

•  ดอกเบี้ยคิดจากเง�นต�นคงเหลือ
•  ทําให�งวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
•  ค�างวดช�วงแรก เมื่อตัดดอกเบี้ยแล�วจ�งเหลือ
   ตัดเง�นต�นได�น�อย
•  ใช�เพ�่อการคิดส�วนลดดอกเบี้ยกรณีป�ดบัญชี
   ก�อนกําหนด

เง�นต�นคงเหลือ

ดอกเบี้ยแบบ
“ลดต�น ลดดอก”

ดอกเบี้ยแบบ
Flat Rate

เฉลี่ยต�องวด

อัตราดอกเบี้ยเง�นต�นคงที่ (Flat Rate) =
ดอกเบี้ยที่ต�องจ�ายทั้งหมด

(ยอดขอสินเชื่อ x จำนวนป�) 

ส�วนลดป�ดบัญชี
ก�อนกำหนด

คิดจากส�วนนี้



5.สูตรการคำนวณดอกเบี้ย แบบลดต�นลดดอก (Effective Rate)

6.การชำระเง�น   

สำหรับการเบิกถอนเง�นสด
วันสรุปยอดบัญชี : ทุกวันที่ 10 ของเดือน
วันครบกำหนดชำระเง�น : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ชำระคืน : จำนวนเง�นที่กำหนดตามงวดการผ�อนกับบร�ษัทฯ
ช�องทางการชำระเง�น ดังนี้

ช�องทางการชำระเง�น ค�าธรรมเนียมการชำระเง�น

1.ชำระผ�านธนาคารไทยพาณิชย�

2.ชำระผ�านธนาคารกรุงไทย

3.ชำระผ�านธนาคารกรุงศร�อยุธยา

4.ชำระผ�านธนาคารกสิกรไทย

5.ชำระผ�านธนาคารกรุงเทพ

6.ชำระผ�านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

7.ชำระผ�านธนาคารยูโอบี

8.ชำระผ�านธนาคารหทารไทยธนชาต

9.จ�ดบร�การรับชำระเคาน�เตอร�โลตัส ทุกสาขา

10.จ�ดบร�การรับชำระเคาน�เตอร� Jaymart Pay-Point

11.จ�ดบร�การรับชำระเคาน�เตอร�เซอร�ว�ส

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

การคำนวณดอกเบี้ย แบบลดต�นลดดอก (Effective Rate)

ดอกเบี้ยที่ต�องชำระงวดนั้น
เง�นต�น X อัตราดอกเบี้ยต�อป�  X  จำนวนวันในงวด*

365 วัน หร�อ 366 (วันต�อป�)
*จำนวนวันนับจากวันที่ชำระล�าสุดถึงวันที่ชำระป�จจ�บัน

=

ตัวอย�าง การคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต�นลดดอก (Effective Rate)
เง�นต�น 30,000 บาท
ดอกเบี้ย 15% ต�อป�
จำนวน 24  งวด
ค�างวดต�อเคือน 1,454 บาท
จำนวนวันในงวด 31 วัน

ดอกเบี้ยต�องวด

เง�นต�นที่ต�องจ�ายในงวดนั้น     
เง�นต�นคงเหลือ                         

= 30,000 x 15% (ต�อป�) x 31 (วัน)      
 365

= 1,454 – 382.19                              

=  382.19

=  1,071.81
= 30,000 – 1,071.81                           =  28,928.19

(เง�นต�นคงเหลือเอาไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป)

หากในงวดนั้นจ�ายมากกว�าค�างวด เช�น ค�างวด 1,454 บาท จ�าย 3,000 บาท
เง�นต�นที่จ�ายในงวดนั้นจะ       = 3,000 – 382.19               
เง�นต�นคงเหลือ                      = 30,000 – 2,617.71         

= 2,617.71
= 27,382.19



10.อะไรจะเกิดข�้นหากท�านชำระเง�นกู�ยืมก�อนครบกำหนด   

ท�านสามารถชำระเง�นกู�ยืมก�อนครบกำหนดได�โดยบร�ษัทฯ จะไม�คิดดอกเบี้ยปรับ หร�อค�าธรรมเนียมใดๆ 

11.ท�านจะต�องมีผู�ค้ำประกันหร�อหลักประกันหร�อไม�   

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป�นประกัน ไม�ต�องมีผู�ค้ำประกัน และไม�โอนเล�มทะเบียน แต�บร�ษัทฯ จะเก็บเล�มทะเบียนตัวจร�งไว�เป�นประกันการชำระ
หนี้ของลูกค�าเท�านั้น ในกรณีที่ลูกค�าผ�อนชำระหนี้สิ�นสุด บร�ษัทฯ จ�งจะส�งทะเบียนรถคืนลูกค�า

7.ท�านจะได�รับแจ�งให�ชำระหนี้หร�อค�าธรรมเนียมต�างๆ อย�างไร   

บร�ษัทฯ จะจัดส�งใบแจ�งยอดชำระบัญชีสินเชื่อ ให�ท�านทราบล�วงหน�าก�อนถึงวันครบกำหนดชำระเป�นเวลาไม�น�อยกว�า 10 วัน ผ�านทาง
ช�องทางไปรษณีย� หร�อไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� (E-Mail) ตามที่ท�านได�แจ�งไว� เพ�่อเป�นหลักฐานให�ท�านดำเนินการตรวจสอบ และ
ดำเนินการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด 

8.ผลิตภัณฑ�นี้มีข�อกำหนดและอาจทำให�ท�านมีภาระหน�าที่อะไรบ�าง   

ค�างวดผ�อนชำระคืนรายเดือน ท�านสามารถเลือกผ�อนชำระคืนเป�นรายเดือนได�ตั้งแต� 12 - 60 เดือน (ตามเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ กำหนด)
จำนวนเง�นทั้งหมดที่ต�องชำระคืนตลอดอายุสัญญา จำนวนเง�นกู�ยืมทั้งหมดรวม กับดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายต�าง ๆ 
คำนวณนับจากวันที่กู�ยืมจนถึงวันครบกำหนดชำระ
บร�ษัทฯ หร�อผู� ให�บร�การรับชำระเง�นจะออกใบเสร็จรับเง�น หร�อหลักฐานการชำระเง�นให�แก�ท�านตามจำนวนที่ได�รับชำระ  

หมายเหตุ: จำนวนเง�นทั้งหมดที่ต�องชำระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�หากอัตราดอกเบี้ย และ/หร�อค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นมีการปรับเปลี่ยน

9.อะไรจะเกิดข�้นหากท�านไม�สามารถปฎิบัติตามข�อกำหนดและภาระหน�าที่ได�   

บร�ษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไม�เกิน 3% ต�อป� ของจำนวนเง�นที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�น แต�ไม�เกิน 24% ต�อป� กรณี
การชำระคืนไม�เป�นไปตามเง�่อนไขหร�อค�างชำระ และท�านจะมีภาระค�าติดตามทวงถามหนี้เพ��มเติม  บร�ษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ
ดำเนินการทางกฎหมายต�อไป  หากท�านผิดนัดชำระหนี้ ผิดสัญญา  หร�อเง�่อนไขอื่นประการใดตามข�อกำหนดและเง�่อนไขของบร�ษัทฯ 

12.ผลิตภัณฑ�นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ�าง  

ท�านควรชำระค�างวดให�ตรงตามกำหนดเวลา และตามยอดผ�อนชำระรายเดือนที่ระบุในใบแจ�งยอด เพ�่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ย และค�า
ธรรมเนียมการใช�วงเง�นกรณีผิดนัดชำระหนี้ และค�าติดตามทวงถามหนี้ค�างชำระ
หากท�านมีป�ญหาในการชำระคืนเง�นกู�ตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาแจ�งศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� ที่โทรศัพท�หมายเลข 1258 
ระหว�างเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน เพ�่อร�วมกันพ�จารณาเง�่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น 



15.รายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และช�องทางการติดต�อ 

สอบถามได�ที่สาขา/บูธ เคบีเจ หร�อสาขาเจมาร�ท ทุกสาขาทั่วประเทศ หร�อที่ บร�ษัท เคบี เจ แคปป�ตอล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ 
แคปป�ตอล เซ็นเตอร� ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Website: www.kbjcapital.co.th
ศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� โทรหมายเลข 1258 ระหว�างเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน
Line@: @kashjoyofficial
 

 
เพ�่อใช�ประกอบการตัดสินใจในการสมัครใช�บร�การผลิตภัณฑ�ทางการเง�นดังกล�าว ในกรณีที่ลูกค�าตกลงใช�บร�การผลิตภัณฑ�ทางการเง�น
ดังกล�าวแล�ว ลูกค�าจะผูกพันตามคำขอใช�บร�การ และเง�่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบร�การ หร�อผลิตภัณฑ�ทางการเง�นที่ท�านดำเนินการสมัคร 
คำตัดสินของบร�ษัทถือเป�นที่สุดข�อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช� ได�ตั้งแต�วันนี้เป�นต�นไป จนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน: บร�ษัทฯ จำเป�นต�องดำเนินการทางกฎหมาย หากท�านไม�ชำระค�างวดอย�างสม่ำเสมอ

14.ท�านควรทำอย�างไร หากรายละเอียดในการติดต�อของท�านเปลี่ยนแปลง

13.ท�านจะได�รับแจ�งการเปลี่ยนแปลงข�อกำหนดและเง�่อนไข รวมถึงอัตราดอกเบี้ยหร�อค�าธรรมเนียมต�างๆ อย�างไร

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑ�หร�อการให�บร�การ บร�ษัทฯ จะดำเนินการดังนี้ 
1.  กรณีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑ�หร�อบร�การที่มีผลกระทบต�อการใช�บร�การของลูกค�า เช�น การปรับค�าธรรมเนียมการใช�
     ผลิตภัณฑ�หร�อบร�การทางการเง�นที่สอดคล�องกับต�นทุนที่เพ��มข�้น การเปลี่ยนแปลงช�องทางการให�บร�การ การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข
     หร�อสิทธิประโยชน�ของผลิตภัณฑ�หร�อบร�การทางการเง�น การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้ บร�ษัทฯ จะแจ�งข�อมูลที่เปลี่ยน
     แปลงให�ลูกค�าทราบล�วงหน�า 30 วัน 
2.  กรณีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑ�หร�อการให�บร�การที่ส�งผลให�ลูกค�าเกิดภาระหร�อความเสี่ยงเพ��มเติม เช�น การเปลี่ยนแปลง
     ว�ธีการแจ�งข�อมูลและเอกสารต�างๆ จากเดิมอาจอยู�ในรูปแบบสิ�งพ�มพ� จดหมาย จดหมายลงทะเบียนมาอยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�
     นั้น ลูกค�ามีสิทธิตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใช�ผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ โดยลูกค�าที่ประสงค�จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข
     ในการใช�ผลิตภัณฑ�หร�อบร�การดังกล�าวจะต�องให�ความยินยอมแก�บร�ษัท ภายในระยะเวลาและว�ธีการที่บร�ษัทฯ กำหนด

ข�อมูลเพ��มเติม: รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การค�าธรรมเนียมใดๆ และค�าใช�จ�ายตามที่ได�จ�ายจร�งและพอสมควร
แก�เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต� เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป�นต�นไป 

ท�านควรแจ�งบร�ษัทฯ ทันที เพ�่อให�การสื่อสารข�อมูลระหว�างท�านกับบร�ษัทฯ เป�นไปอย�างถูกต�องและรวดเร็ว โดยท�านสามารถดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงข�อมูลการติดต�อได� ดังนี้
 1. ติดต�อด�วยตนเองที่สำนักงาน สาขา บูธ เคบีเจ หร�อสาขาเจมาร�ท ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกแบบฟอร�มเปลี่ยนแปลงข�อมูล 
     พร�อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจร�งแก�เจ�าหน�าที่
 2. ติดต�อศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� โทรหมายเลข 1258 ระหว�างเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน
 3. ส�งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง) พร�อมระบุข�อมูลที่ท�านต�องการเปลี่ยนแปลง 
          ส�งเอกสารได� 3 ช�องทางดังนี้
  3.1) อีเมล (Email): cs@kbjcapital.co.th นำส�งไฟล�ในรูปแบบ PDF เท�านั้น ไม�รวมไฟล�ภาพทุกชนิด
  3.2) โทรสาร (Fax): หมายเลข 02-161-3399
  3.3) ไลน�แอด (Line@): @kashjoyofficial
  3.4) ไปรษณีย� (Post office):  ศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� บร�ษัท เคบี เจ แคปป�ตอล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปป�ตอล 
                              เซ็นเตอร� ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400


