ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคล

(กรุณาอานตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑฉบับนี้ และศึกษารายละเอียด และเง�่อนไขโดยละเอียด
กอนที่ทานจะตัดสินใจซื้อหร�อใชบร�การผลิตภัณฑ)

1 ผลิตภัณฑนี้คืออะไร

บร�ษัท ศร�สวัสดิ์ แคปปตอล จำกัด | สินเชื่อสวนบุคคลศร�สวัสดิ์ | 8 มกราคม 2563

สินเชื่อสวนบุคคลศรีสวัสดิ์ เปนสินเชื่อสวนบุคคลที่ไดรับการอนุมัติ แลวมีการโอนเงินกูเขาบัญชีธนาคารของลูกคาไวใชจาย
ตามความตองการ โดยไมตองมีหลักทรัพย หรือไมตองมีผูค้ำประกันใดๆ ซึ่งจะเปนการโอนเงินกอนเขาบัญชีธนาคารของลูกคา
เพียงครั้งเดียว และมีการชำระคืนเงินกูเปนงวด งวดละเทาๆ กัน

2 ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง

• จำนวนเงินกูย มื ทัง้ หมด : วงเงินทีอ่ นุมตั ิ ขึน้ อยูก บั การพิจารณาของทางบริษทั ฯ ตามคุณสมบัตขิ องผูส มัครแตละราย โดยให
วงเงินสูงสุดถึง 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตไมเกิน 2,000,000 บาท
• ระยะเวลาการกูยืม : ทานสามารถเลือกระยะเวลาการผอนชำระคืนได ตั้งแต 12 - 60 เดือน
• อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน : อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 15% ตอป และอัตราคาธรรมเนียมการใชวงเงิน
สูงสุดไมเกิน 13% ตอป รวมสูงสุดไมเกิน 28% ตอป แบบลดตนลดดอก
• การคำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน : คำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงินจากยอดวงเงินกูที่ไดรับ
อนุมัติตามระยะเวลาผอนชำระคืนที่ทานเลือกแบบลดตนลดดอก

3 ผลิตภัณฑนี้มีคาบร�การอะไรบาง
1.

2.
3.

4.

รายการ
ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมอื่นๆ
(อัตราต่ำสุดถึงสูงสุด)
1.1 ดอกเบี้ย
1.2 คาธรรมเนียมการใชวงเงิน
คาใชจายที่จายใหหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
2.2 คาใชจายและภาษีที่จายใหแกหนวยงานราชการ
คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายในการชำระเงิน
• เคานเตอรธนาคาร
(ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย)
• ชำระผานชองทางดิจิทัลแบงคกิ้ง/ATM
(ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย)
• หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• จุดบริการรับชำระเงิน
3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบริษัท
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
4.2 คาธรรมเนียมกรณีเช็คคืน (กรณีนำฝากเช็คในเขต)
4.3 คาธรรมเนียมกรณีเช็คคืน (กรณีนำฝากเช็คนอกเขต)

4.4 คาธรรมเนียมการขอใบแจงยอดบัญชี
(ชุดที่ 2 เปนตนไป)
4.5 คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ
5. คาธรรมเนียมชำระหนี้คืนกอนกำหนด

อัตราคาบริการ/คาปรับ
19.99% ถึง 28% ตอป (ลดตนลดดอก)
15% ตอป
4.99% ถึง 13% ตอป
0.05% ของวงเงินอนุมัติสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท
เรียกเก็บตามคาใชจายจริง
10 - 30 บาทตอรายการ
(คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายตามอัตราที่ผูใหบริการ
เรียกเก็บจากลูกคา ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละราย)

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและไมเกิน 12 บาทตอครั้ง
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง และไมเกิน 200 บาทตอครั้ง
100 บาทตองวด (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
100 บาทตองวด (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ไมมีคาธรรมเนียม
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง และไมเกิน
200 บาทตอครั้ง ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
100 บาทตอครั้ง

100 บาทตอครั้ง
ผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใช
วงเงินสูงสุดกับอัตราดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเงิน
ที่ไดรับอนุมัติ บนยอดเงินตนคงเหลือทั้งหมด
หมายเหตุ : • อัตราดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเงินตามขอ 1. จากตารางขางตน เปนขอมูล ณ วันทีจ่ ดั พิมพเทานัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได
ตามเกณฑ ทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดและอัตราทีล่ กู คาจะไดรบั นัน้ ขึน้ อยูก บั วงเงินสินเชือ่ ทีล่ กู คาไดรบั อนุมตั ิ • คาใชจา ยทีจ่ า ยใหกบั บุคคลอืน่ หรือหนวยงานภายนอก
เปนคาบริการตามอัตราที่ผูใหบริการเรียกเก็บจากลูกคา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผูใหบริการอื่น หรือหนวยงานภายนอก แตละราย • บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไวแตเพียงผูเดียว ในการเปลี่ยนแปลง ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา กอนที่จะมีผล
บังคับใช โดยจะติดประกาศไว ณ ที่ทำการและบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.srisawadcapital.co.th)

FSPL 0320 v1

หนา 1/2

4 ผลิตภัณฑนี้มีขอกำหนดและอาจทำใหทานมีภาระหนาที่อะไรบาง

• คางวดผอนชำระคืนรายเดือน : ทานสามารถเลือกผอนชำระคืนรายเดือนไดตง้ั แต 12 - 60 เดือน (ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด)
• จำนวนเงินทัง้ หมดทีต่ อ งชำระคืนตลอดอายุสญ
ั ญา : จำนวนเงินกูย มื ทัง้ หมด รวมกับดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเงิน
ที่คำนวณนับจากวันที่กูยืม จนถึงวันครบกำหนดชำระ รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ: จำนวนเงินทัง้ หมด ทีต่ อ งชำระคืนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได หากอัตราดอกเบีย้ และ/หรือคาธรรมเนียมการใชวงเงินมีการปรับเปลีย่ น

5 อะไรจะเกิดข�้นหากทานไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดและภาระหนาที่ ได

• กรณีทท่ี า นชำระเงินคืน ไมตรงตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด (ชำระลาชา หรือชำระไมครบถวน) บริษทั ฯ จะปรับอัตราดอกเบีย้
และคาธรรมเนียมการใชวงเงินทีท่ า นไดรบั เปนอัตราสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ สามารถเรียกเก็บไดโดยคำนวณเฉพาะในสวนทีเ่ ปนเงินตน
ของคางวดทีค่ า งชำระในงวดนัน้ ๆ นับตัง้ แตวนั ทีผ่ ดิ นัดชำระในงวดนัน้ ไปจนกวาทานจะชำระคืนตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
จากการนั้น บริษัทฯ จึงจะทำการปรับอัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมการใชวงเงิน ใหเปนไปตามอัตราที่ทานไดรับ สำหรับ
วงเงินนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ดอกเบีย้ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจา ยใดๆ สูงสุด ไมเกิน 28% ตอ ป แบบลดตนลดดอก
• บริษัทฯ จะคิดคาติดตามทวงถามหนี้ที่คางชำระ ในอัตรา 100 บาทตองวดของการคางชำระ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) หรือตามที่
บริษัทฯ ถูกเรียกเก็บจากหนวยงานภายนอก
• บริษัทฯ อาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายตอไป

6 อะไรจะเกิดข�้นหากทานชำระเง�นกูคืนกอนครบกำหนด

ผูกู ที่มีจำนวนงวดการผอนชำระ ตั้งแต 12 งวด ขึ้นไป และผูกูประสงคที่จะชำระหนี้กอนครบกำหนด 12 งวด นั้น ผูกูจะตอง
ชำระคาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนด ตามอัตราที่ผูใหกู/บริษัทฯ กำหนด (สูงสุดไมเกิน 28% ตอป) โดยคำนวณจาก
ผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมการใชวงเงินสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมการใชวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติ บนยอดเงินตนคงเหลือทั้งหมด

7 ทานจะตองมีผูค้ำประกันหร�อหลักประกันหร�อไม

ไมตองมีผูค้ำประกัน หรือไมตองใชหลักประกันใดๆ

8 ผลิตภัณฑนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบาง

ตารางแสดงภาระหนี้ ทีท่ า นไดรบั พรอมกับจดหมายแจงการอนุมตั วิ งเงิน เปนตัวอยางของการแสดงการผอนชำระเงินตน ดอกเบีย้
และคาธรรมเนียมการใชวงเงิน ในแตละงวด เปนตน ในกรณีที่ทานชำระเงินครบถวน ตรงตามวันที่กำหนด และอัตราดอกเบี้ย
พรอมคาธรรมเนียมการใชวงเงินที่ตกลงไวเทานั้น

9 ทานควรทำอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานนั้นเปลี่ยนแปลงไป

ทานควรแจงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหบริษัทฯ ทราบทันที โดยสามารถติดตอไดที่ศูนยบริการลูกคาของทาง
บริษัทฯ โทร 02-691-5600 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถทำการสื่อสารขอมูลตางๆ กับทานไดอยางรวดเร็ว

10 ทานสามารถหารายละเอียดเพ�่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้ หร�อติดตอสอบถามขอมูลเพ�่มเติมกับทางบร�ษัทฯ
ไดอยางไร

ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.srisawadcapital.co.th หรือที่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปตอล จำกัด เลขที่
99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4 ซอยแจงวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 ศูนยบริการลูกคา โทร. 02-691-5600 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 17.30 น. วันจันทรถึงศุกร (ยกเวนวันหยุด
นักขัตฤกษ)

11 ทางเลือกอื่นในกลุมผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคล
ไมมี
คำเตือน : บริษัทฯ จำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายหากทานไมชำระเงินตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
ขอมูลเพิ่มเติม : (1) ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑฯ นี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชบริการ หรือซื้อ
ผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกคาตกลงใชบริการ หรือซื้อผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวแลว ลูกคาจะตองผูกพันตนตาม
สัญญา/ขอตกลงการใชบริการ จากการซื้อผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัทฯ (2) ขอมูลสำคัญ เมื่อมีการสมัครใชบริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ
ทางการเงินของบริษทั ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ ขอความรวมมือจากทานในการใหขอ มูลตางๆ เพือ่ การยืนยันตัวตนของทาน เชน ขอมูลสวนบุคคล
ไดแก ชื่อ ที่อยู วันเดือนปเกิด และขอมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถใชระบุตัวตนของทานได เพื่อใหเปนไปตามมาตรการปองกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง กฎหมายของประเทศอื่นๆ
รวมถึงหากแตไมจำกัดอยูเพียงนโยบายของบริษัทฯ
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