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1.ผลิตภัณฑ�นี้คืออะไร 

สินเชื่อบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card) เป�นบัตรกดเง�นสดประเภทสินเชื่อหมุนเว�ยนส�วนบุคคล (Revolving Loan) 
ที่ไม�ต�องมีหลักทรัพย�หร�อผู�ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต�นลดดอก เพ�่อเป�นวงเง�นสดสำรองไว�ใช�จ�ายในยามฉุกเฉิน หร�อใน
โอกาสพ�เศษ ให�ท�านมีความคล�องตัวในการใช�จ�ายในชีว�ตประจำวัน เมื่อท�านสมัครใช�บร�การและได�รับการอนุมัติแล�วบร�ษัทฯ จะดำเนิน
การจัดส�งบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ เพ�่อใช�เบิกถอนเง�นสด ผลิตภัณฑ�นี้มีวัตถุประสงค�เพ�่อใช�ในการเบิกถอนเง�นสด หร�อใช�ในการ
ผ�อนชำระค�าสินค�าหร�อค�าบร�การได�

2.ผลิตภัณฑ�นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ�าง  

   อัตราดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การ ค�าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม�เกิน 25% ต�อป� หร�อสูงสุดไม�เกินอัตราที่ประกาศธนาคารแห�ง

   ประเทศไทยกำหนด

   วงเง�นอนุมัติสูงสุดไม�เกิน 5 เท�าของรายได� สำหรับลูกค�าที่มีรายได�เฉลี่ยตั้งแต� 30,000 บาทข�้นไป และวงเง�นอนุมัติสูงสุดไม�เกิน

   1.5 เท�าของรายได� เฉพาะลูกค�าท่ีมีรายได�เฉล่ียน�อยกว�า 30,000 บาท ท้ังน้ีเป�นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยกำหนด

   ผู�สมัครจะได�รับบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card) ภายใน 14 วันหลังจากได�รับการอนุมัติ เพ�ยงมีคุณสมบัติและ

   เอกสารประกอบการสมัครเป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่บร�ษัทฯ กำหนด

   รอรับผลการพ�จารณาสินเชื่อทาง SMS โดยสามารถใช�บร�การสั่งโอนเง�นเข�าบัญชีธนาคารได�ทันที เมื่อได�รับการอนุมัติ

   เบิกถอนเง�นสดผ�านบร�การสั่งโอนเง�นเข�าบัญชี ไม�มีค�าธรรมเนียม หร�อผ�านเคร�่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร ค�าธรรมเนียม

   ข้ึนอยู�กับเง�่อนไขของแต�ละธนาคารที่ท�านใช�บร�การและไม�จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเง�นสดในแต�ละวัน ทั้งนี้ ข�้นอยู�กับวงเง�นที่ได�

   รับอนุมัติหร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี

   ระยะเวลาการกู�ยืมข�้นอยู�กับยอดเง�นในการแบ�งชำระในแต�ละงวด หร�อตามที่ตกลงใช�บร�การ 

   - กรณีเบิกถอนเง�นสดโดยสามารถชำระเต็มจำนวนหร�อเลือกชำระตามยอดเง�นชำระขั้นต่ำ 2.5% ของยอดที่เร�ยกเก็บ 

      หร�อ 200 บาท แล�วแต�จำนวนใดจะสูงกว�า (กำหนดให�เลือกชำระจำนวนที่สูงกว�า) 

   - กรณีผ�อนชำระสินค�า ตามจำนวนเง�นที่กำหนดตามงวดการผ�อนกับบร�ษัทฯ

   การคำนวณดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น บร�ษัทฯ จะคำนวณเป�นรายวันจากยอดเง�นต�นค�างชำระ นับจากวันที่ทำ

   รายการหร�อถือว�าได�ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนครบถ�วน 



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

อัตราดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมสำหรับการเบิกถอนเง�นสด

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

1.1 ค�าธรรมเนียมแรกเข�า

1.2 ค�าธรรมเนียมรายป�

1.3 ดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น

       แบบลดต�นลดดอก

1.4 ค�าปรับกรณีชำระคืนก�อนกำหนด

1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด 

ไม�มี

ไม�มี

สูงสุดไม�เกิน 25% ต�อป�

ไม�มี

บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไม�เกิน 3% ต�อป�ของจำนวนเง�น
ที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�นแต�ไม�เกิน 25% ต�อป�

อัตราผ�อนชำระคืนขั้นต่ำ  2.5% ของยอดเง�นคงค�าง หร�อไม�ต่ำกว�า 200 บาท

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�าใช�จ�ายการถอนเง�น

       เบิกถอนเง�นสดจากตู� ATM ธนาคารไทยพาณิชย�

       โอนเง�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

13 บาท/ครั้ง
ไม�มีค�าธรรมเนียม

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

ไม�เกิน 50 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดค�างชำระหนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระ
ตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป/ไม�เกิน 100 บาทต�อรอบ

การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงค�างชำระมากกว�า
หนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป

ไม�เกิน 50 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดค�างชำระหนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระ
ตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป/ไม�เกิน 100 บาทต�อรอบ

การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงค�างชำระมากกว�า
หนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป

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

200 บาท/ครั้ง

100 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�าออกบัตรใหม�กรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใช�บัตรในการเบิกถอน)

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

4.5 ค�าขอตรวจสอบรายการ



5.การคำนวณดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น   

ดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียม
การใช�วงเง�นในแต�ละงวด

ชำระคืนเง�นต�นในแต�ละงวด

เง�นต�นคงค�างในแต�ละงวด

= เง�นต�นคงค�างสิ�นงวดท่ีแล�ว X อัตราดอกเบ้ียและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นต�อป� X จำนวนวันในแต�ละรอบบัญชี
365 วัน

= จำนวนเง�นที่ชำระต�อเดือน – ค�าใช�จ�ายอื่นๆ – ดอกเบี้ย และค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นในแต�ละงวด

= เง�นต�นคงค�างในงวดที่แล�ว – เง�นต�นที่ชำระในงวดนี้

หมายเหตุ: โดยยอดเง�นที่ชำระเข�ามาในแต�ละรอบบัญชี บร�ษัทฯ จะนำไปตัดค�าใช�จ�าย ค�าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ�ามี) ค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น ดอกเบี้ย และเง�นต�น ตามลำดับ

4.การชำระเง�น   

สำหรับการเบิกถอนเง�นสด
วันสรุปยอดบัญชี : ทุกวันที่ 10 ของเดือน
วันครบกำหนดชำระเง�น : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
เลือกชำระคืนในรูปแบบที่ต�องการ ได�ดังนี้ :
 ชำระคืนขั้นต่ำ 2.5% ของยอดคงค�างตามใบแจ�งยอดการใช�จ�ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเง�น หร�อไม�น�อยกว�า 200 บาท
 ข�้นอยู�กับจำนวนใดจะสูงกว�า (กำหนดให�เลือกชำระจำนวนที่สูงกว�า)
 ชำระคืนมากกว�าขั้นต่ำที่กำหนด
 ชำระคืนแบบเต็มจำนวน 
สำหรับการผ�อนชำระสินค�า 
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



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

6.การเบิกถอนเง�น   

1.ถอนเง�นสดผ�านบร�การสั่งโอนเง�นเข�าบัญชี
 ไม�มีค�าธรรมเนียมบร�การสั่งโอนเง�นเข�าบัญชี
 ไม�จำกัดจำนวนครั้งของบร�การสั่งโอนเง�นเข�าบัญชีในแต�ละวัน ทั้งนี้ข�้นอยู�กับวงเง�นที่ได�รับอนุมัติ
2.ถอนเง�นสดผ�านเคร�่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร (ธ.ไทยพาณิชย�)
 ค�าธรรมเนียมในการกดเง�นสด 13 บาท/ครั้ง ซึ่งค�าธรรมเนียมการถอนเง�นจะหักจากวงเง�นในบัตรของลูกค�า ณ ตอนที่ทำ
 รายการกดเง�น และจะแจ�งรายละเอียดในใบแจ�งการชำระเง�นรอบถัดไป
 ถอนเง�นสดขั้นต่ำ 100 บาทข�้นไป สูงสุดไม�เกิน 20,000 บาท (ต�อครั้ง) วงเง�นสูงสุดในการเบิกถอนเง�นสดต�อครั้งข�้นอยู�กับ
 เง�่อนไขของ ATM แต�ละธนาคารฯ ที่ท�านใช�บร�การ หร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี

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 ในกรณีที่ท�านใช�บร�การเบิกถอนเง�นกู�จากทุกช�องทาง สามารถเลือกชำระตามยอดเง�นชำระ
        ขั้นต่ำ 2.5% ของยอดที่เร�ยกเก็บ หร�อ 200 บาท แล�วแต�จำนวนใดจะสูงกว�าหร�อชำระเกินกว�าจำนวนเง�นขั้นต่ำที่กำหนด หร�อ
        ชำระคืนเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ�งยอด 
        จำนวนเง�นทั้งหมดที่ต�องชำระคืนตลอดอายุสัญญา จำนวนเง�นกู�ยืมทั้งหมดรวม กับดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายต�างๆ 
        คำนวณนับจากวันที่กู�ยืมจนถึงวันครบกำหนดชำระ 
        บร�ษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเง�น หร�อหลักฐานการชำระเง�นให�แก�ท�านตามจำนวนที่ได�รับชำระ
        ท�านจะต�องลงลายมือชื่อในช�องที่กำหนดให�ด�านหลังบัตรกดเง�นสดฯ ทันทีที่ได�รับบัตรกดเง�นสดฯ และเก็บรักษาบัตรกดเง�นสดฯ 
        และรหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN)ไว�เป�นอย�างดี โดยไม�เป�ดเผยรหัสประจำตัว (Personal 
        Identification Number หร�อ ATM PIN) หร�อข�อมูลเกี่ยวกับบัตรกดเง�นสดฯ ให�บุคคลอื่นทราบ รวมถึงไม�ส�งมอบ หร�อโอน 
        หร�อแลกเปลี่ยนบัตรกดเง�นสดฯ หร�อรหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN) ให�บุคคลอื่นใช�แทน 
        หร�อครอบครองแทนท�าน 
 

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

บร�ษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไม�เกิน 3% ต�อป� ของจำนวนเง�นที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�น แต�ไม�เกิน 25% ต�อป� 
กรณีการชำระคืนไม�เป�นไปตามเง�่อนไขหร�อค�างชำระ ท�านจะมีภาระค�าติดตามทวงถามหนี้ ดังนี้ กรณีท�านมีสินเชื่อค�างชำระกับ
บร�ษัทฯ ตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป ค�างชำระจำนวน 1งวด ค�าติดตามทวงถามหนี้ 50 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้ กรณีค�างชำระ 
1,000 บาทข�้นไป ค�างชำระมากกว�า 1 งวด ค�าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้
บร�ษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ดำเนินการทางกฎหมายต�อไป หร�อระงับการใช�วงเง�นสินเช่ือ หากท�านผิดนัดชำระหน้ี ผิดสัญญา  
หร�อเง�่อนไขอื่นประการใดตามข�อกำหนดและเง�่อนไขของบร�ษัทฯ 

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

สินเชื่อบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ เป�นบัตรกดเง�นสดประเภทสินเชื่อหมุนเว�ยนส�วนบุคคล (Revolving Loan) วงเง�นสินเชื่อเป�นวงเง�น
หมุนเว�ยนท�านสามารถชำระคืนก�อนครบกำหนดเมื่อใดก็ได�ตามที่ท�านต�องการ โดยเมื่อมีการชำระเง�นคืน จำนวนเง�นดังกล�าวที่มีการหัก
ดอกเบี้ย และค�าธรรมเนียมต�างๆ ของบร�ษัทฯ จะหมุนเว�ยนกลับมาเป�นวงเง�นในบัตรกดเง�นสดฯ ที่สามารถเบิกถอนได�อีก เพ�่อเป�นวงเง�น
สำรองให�ท�านมีความคล�องตัวในการใช�จ�ายในชีว�ตประจำวัน



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

ไม�ต�องมีหลักทรัพย� หร�อ ผู�ค้ำหลักประกัน 

12.ผลิตภัณฑ�นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ�าง 

      กรุณาตรวจสอบความถูกต�องของบัตรกดเง�นสดฯ พร�อมลงลายมือช่ือในช�องลายเซ็นต�ด�านหลังบัตรทันทีท่ีได�รับบัตรกดเง�นสดฯ 
      ด�วยปากกาลูกลื่น
      เพ�่อความปลอดภัย ไม�ควรเก็บบัตรกดเง�นสดฯ และรหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN) 4 หลัก
      ไว�ในที่เดียวกัน รหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN) เป�นรหัสลับส�วนบุคคล ไม�ควรเป�ดเผยให�
      บุคคลอ่ืนทราบ รวมถึงไม�ส�งมอบ หร�อโอน หร�อแลกเปล่ียนบัตรกดเง�นสดฯ หร�อรหัสประจำตัว (Personal Identification Number 
      หร�อ ATM PIN) ให�บุคคลอื่นใช�แทน หร�อครอบครองแทนท�าน 
      ในกรณีบัตรกดเง�นสดฯ สูญหายหร�อตกอยู�ในความครอบครองของบุคคลอื่นหร�อไม�ว�ากรณีใดๆ ท�านสามารถแจ�งอายัดบัตร
      กดเง�นสดฯ ได�ที่ศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ�โทรหมายเลข 1258 ระหว�างเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน 
      หากท�านมีป�ญหาในการชำระคืนเง�นกู�ตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาแจ�งให�บร�ษัทฯ ทราบทันที เพ�่อร�วมกันพ�จารณาเง�่อนไข
      การชำระคืนในรูปแบบอื่น 

 
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 การเพ��มวงเง�น
     บัตรกดเง�นสด การเปล่ียนแปลงว�ธีการแจ�งข�อมูลและเอกสารต�างๆ จากเดิมอาจอยู�ในรูปแบบสิ�งพ�มพ� จดหมาย จดหมายลงทะเบียน
     มาอยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� นั้น ลูกค�ามีสิทธิตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใช�ผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ โดยลูกค�าที่
     ประสงค�จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใช�ผลิตภัณฑ�หร�อบร�การดังกล�าวจะต�องให�ความยินยอมแก�บร�ษัท ภายในระยะเวลาและว�ธี
     การที่บร�ษัทฯ กำหนด

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

ท�านควรแจ�งบร�ษัทฯ ทันที เพ�อ่ให�การส่ือสารข�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



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

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



รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การ ค�าธรรมเนียมใดๆ และค�าใช�จ�ายตามที่ได�จ�ายจร�ง
และพอสมควรแก�เหตุเกี่ยวกับการใช�บร�การผ�อนชำระสินค�า 

เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

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

1.1 ค�าธรรมเนียมแรกเข�า

1.2 ค�าธรรมเนียมรายป�

1.3 ดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น

       แบบลดต�นลดดอก

1.4 ค�าปรับกรณีชำระคืนก�อนกำหนด

1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด 

ไม�มี

ไม�มี

สูงสุดไม�เกิน 25% ต�อป�

ไม�มี

บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไม�เกิน 3% ต�อป�ของจำนวนเง�น
ที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�นแต�ไม�เกิน 25% ต�อป�

อัตราผ�อนชำระคืนขั้นต่ำ  2.5% ของยอดเง�นคงค�าง หร�อไม�ต่ำกว�า 200 บาท

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�าใช�จ�ายการถอนเง�น

       เบิกถอนเง�นสดจากตู� ATM ธนาคารไทยพาณิชย�

       โอนเง�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

13 บาท/ครั้ง
ไม�มีค�าธรรมเนียม

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

ไม�เกิน 50 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดค�างชำระหนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระ
ตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป/ไม�เกิน 100 บาทต�อรอบ

การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงค�างชำระมากกว�า
หนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป

ไม�เกิน 50 บาทต�อรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดค�างชำระหนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระ
ตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป/ไม�เกิน 100 บาทต�อรอบ

การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงค�างชำระมากกว�า
หนึ่งงวดและมีหนี้ค�างชำระตั้งแต� 1,000 บาทข�้นไป

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

200 บาท/ครั้ง

100 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�าออกบัตรใหม�กรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใช�บัตรในการเบิกถอน)

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

4.5 ค�าขอตรวจสอบรายการ


