ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ สินเชื่ออเนกประสงคแคชจอย
ผูขายผลิตภัณฑ

บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด

ผูออกผลิตภัณฑ

บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด

ชื่อผลิตภัณฑ

สินเชื่ออเนกประสงค แคชจอย อีซี่

วัน เดือน ป

13 ธันวาคม 2564

1.ผลิตภัณฑนี้คืออะไร
สินเชือ่ อเนกประสงคแคชจอย เปนสินเชือ่ สวนบุคคลประเภทสินเชือ่ อเนกประสงคท่ีไมตอ งมีหลักทรัพยหร�อผูค ำ้ ประกัน วงเง�นอนุมตั สิ งู สุด
ไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหร�อสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท สำหรับผูมีรายไดตั้งแต 30,000 บาทข�้นไป และวงเง�นอนุมัติ
สูงสุดไมเกิน 1.5 เทาสำหรับผูมีรายไดนอยกวา 30,000 บาท ทั้งนี้ เปนไปตามที่เกณฑธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด โดยการโอนเง�น
กอนเขาบัญชีเพ�ยงครั้งเดียว และชำระคืนเปนงวดตั้งแต 12 – 60 เดือน (Term loan)

2.ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง
อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไมเกิน 25% ตอป หร�อสูงสุดไมเกินอัตราที่ประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทยกำหนด
วงเง�นอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได สำหรับลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 30,000 บาทข�้นไป และวงเง�นอนุมัติสูงสุดไมเกิน 1.5
เทาของรายได เฉพาะลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 30,000 บาท หร�อสูงสุดไมเกิน 1,000,0000 บาท ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
บร�ษัทฯจะดำเนินการแจงผลการอนุมัติสินเชื่อทาง SMS
เมื่อทานไดรับอนุมัติสินเชื่อ บร�ษัทฯ จะดำเนินการโอนวงเง�นสินเชื่ออเนกประสงค เขาบัญชีธนาคารของทาน ตามหมายเลขบัญชี
ธนาคารที่ทานให ไวตอนสมัครสินเชื่อ ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ทานไดรับการอนุมัติ โดยไมมีคาธรรมเนียมบร�การการโอนเง�น
ทานสามารถเบิกถอนเง�นสดผานชองทางเบิกถอนเง�นของธนาคารอื่นๆ ตามที่ทานสะดวก ระยะเวลาการผอนชำระคืนไดตั้งแต
12 – 60 เดือน ทั้งนี้ข�้นอยูกับวงเง�นสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ
สามารถผอนชำระคืนไดมากกวาที่แจงไว ในใบแจงยอดเพ�่อทำใหเง�นตนลดลง และทำใหครบกำหนดระยะเวลาผอนเร็วข�้น โดยชำระ
เง�นไดทุกวันที่ 1 ของเดือน
เลือกชำระคืนตามยอดผอนชำระรายเดือน หร�อชำระคืนมากกวายอดผอนชำระรายเดือน ที่บร�ษัทฯ เร�ยกเก็บ
คำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�นจากยอดวงเง�นสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติตามระยะเวลาผอนชำระคืนที่ทานเลือกแบบลด
ตนลดดอก

อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมสำหรับการเบิกถอนเง�นสด
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ
1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
แบบลดตนลดดอก
1.4 คาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนด
1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด
อัตราผอนชำระคืนขั้นต่ำ
2.คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
3.คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหร�อหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายการถอนเง�น
เบิกถอนเง�นสดจากตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย
โอนเง�นเขาบัญชีธนาคาร
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

4.คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัท
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง)
4.3 คาออกบัตรใหมกรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)
4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

ไมมี
ไมมี
สูงสุดไมเกิน 25% ตอป
ไมมี
บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอปของจำนวนเง�น
ที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�นแตไมเกิน 25% ตอป
2.5% ของยอดเง�นคงคาง หร�อไมต่ำกวา 200 บาท
1 บาท ทุกๆ วงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท
หร�อ เศษของวงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท

13 บาท/ครั้ง
ไมมีคาธรรมเนียม

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
ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป

ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป
200 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง

4.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

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

6.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

7.อะไรจะเกิดข�้นหากทานไมสามารถปฎิบัติตามขอกำหนดและภาระหนาที่ ได
บร�ษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอป ของจำนวนเง�นที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�น แตไมเกิน 25% ตอป
กรณีการชำระคืนไมเปนไปตามเง�่อนไขหร�อคางชำระ ทานจะมีภาระคาติดตามทวงถามหนี้ ดังนี้ กรณีทานมีสินเชื่อคางชำระกับ
บร�ษัทฯ ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป คางชำระจำนวน 1งวด คาติดตามทวงถามหนี้ 50 บาท กรณีคางชำระ 1,000 บาทข�้นไป คาง
ชำระมากกวา 1 งวด คาติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท
บร�ษทั ฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา ดำเนินการทางกฎหมายตอไป หร�อระงับการใชวงเง�นสินเชือ่ หากทานผิดนัดชำระหนี้ ผิดสัญญา
หร�อเง�่อนไขอื่นประการใดตามขอกำหนดและเง�่อนไขของบร�ษัทฯ

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

9.ทานจะตองมีผูค้ำประกันหร�อหลักประกันหร�อไม
ไมตองมีหลักทรัพย หร�อ ผูค้ำหลักประกัน

10.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

11.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 การเพ��มวงเง�น
บัตรกดเง�นสด การเปลีย่ นแปลงว�ธกี ารแจงขอมูลและเอกสารตางๆ จากเดิมอาจอยูใ นรูปแบบสิง� พ�มพ จดหมาย จดหมายลงทะเบียน
มาอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นั้น ลูกคามีสิทธิตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใชผลิตภัณฑหร�อบร�การ โดยลูกคาที่
ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใชผลิตภัณฑหร�อบร�การดังกลาวจะตองใหความยินยอมแกบร�ษัท ภายในระยะเวลาและว�ธีการ
ที่บร�ษัทฯ กำหนด

12.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

13.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
แกเหตุเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน เร��มใชตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เปนตนไป

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจายตามที่ ไดจายจร�ง
และพอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับการใชบร�การผอนชำระผลิตภัณฑสินเชื่ออเนกประสงคแคชจอย
เร��มใชตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ
1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
แบบลดตนลดดอก
1.4 คาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนด
1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด
อัตราผอนชำระคืนขั้นต่ำ
2.คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
3.คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหร�อหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายการถอนเง�น
เบิกถอนเง�นสดจากตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย
โอนเง�นเขาบัญชีธนาคาร
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

4.คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัท
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง)
4.3 คาออกบัตรใหมกรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)
4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

ไมมี
ไมมี
สูงสุดไมเกิน 25% ตอป
ไมมี
บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอปของจำนวนเง�น
ที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�นแตไมเกิน 25% ตอป
2.5% ของยอดเง�นคงคาง หร�อไมต่ำกวา 200 บาท
1 บาท ทุกๆ วงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท
หร�อ เศษของวงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท

13 บาท/ครั้ง
ไมมีคาธรรมเนียม

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
ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป

ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป
200 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง

