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สินเชื่อเงินกอ้นทนัใจ เป็นสินเชื่อส่วนบคุคลภายใตก้ารก ากบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นการใหส้ินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
น าไปใชเ้ป็นเงินส ารองในการเริ่มตน้ธุรกิจ หรือเป็นเงินหมนุเวียนในการ 
ต่อยอดธุรกิจ โดยไม่ตอ้งมีทรพัยส์ินเป็นหลกัประกนั หรือไม่ตอ้งมีบคุคล 
ค า้ประกนั เมื่อไดร้บัการอนมุตัิแลว้จะโอนเงินเขา้บญัชีของลกูคา้ คิดอตัรา
ดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มีการก าหนดระยะเวลาช าระคืนท่ีแน่นอน 
ตามที่ไดต้กลงกันไวล้่วงหนา้ระหว่างบริษัทฯกบัลกูคา้ โดยช าระเงินตน้
พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายงวดต่อเดือนตลอดอายสุญัญา ทัง้นีก้ารคิดอตัรา
ดอกเบีย้ไม่เกินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

 
รส 

 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: พนกังานบริษัท,ขา้ราชการ,พนักงานรฐัวิสาหกิจ,
ลกูจา้ง,คา้ขาย หรือ อาชีพอิสระ  

• คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี:้  
สัญชาติ   สญัชาติไทยเท่านัน้ 
อายุผู้สมัคร ตัง้แต่ 20-58 ปี 
รายได้ต่อเดือน เจ้าของกิจการ 9,000 บาทขึน้ไป 

• วงเงินสินเชื่อ: สงูสดุไม่เกิน 50,000 บาท โดยบริษัทฯจะก าหนดวงเงิน
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีข้องลกูคา้ โดย
อาจใหส้ินเชื่อเป็นรายสญัญาหรือเพิ่มเติมใหใ้นภายหลงัตามแต่ละกรณี
และเป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของบริษัทฯที่เก่ียวกบัสินเชื่อส่วนบคุคลเพื่อ
การประกอบอาชีพ 

• ระยะเวลาผ่อนช าระ: สงูสดุไม่เกิน 18 เดือน 

• เงื่อนไขการผ่อนช าระ: ผ่อนช าระคืนสินเชื่อเงินตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น
งวดรายเดือน เท่า ๆ กนัตลอดอายสุญัญาหรือตามเงื่อนไขที่บริษัทฯก าหนด 

• การผ่อนช าระคืนมากกว่าเงินค่างวด: ลกูคา้สามารถผ่อนช าระคืนได้
มากกว่ายอดเงินท่ีแจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้เพื่อท าให้เงินต้นลดลง และลด
ระยะเวลาการผ่อนช าระใหเ้รว็ขึน้ได ้เพื่อผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

• วิธีการช าระสินเชื่อ:  
✓ ช าระผ่าน QR Code (Single QR) น า QR Code จาก

แอปพลิเคชั่นมนัน่ีฮบั เขา้สู่แอปพลิเคชั่นแบงคก์ิง้ของธนาคาร 
✓ ช าระผ่าน Bill น าบิลค่างวดจากแอปพลิเคชั่นมนัน่ีฮบั และน าจ่าย

ท่ีเคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย 

• อัตราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก: ดอกเบีย้รอ้ยละ 33 ต่อปี (Effective 
rate) และไม่เกินกว่าอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกติส  าหรบัสินเชื่อนี ้รวมทัง้ 
เมื่อค านวณดอกเบีย้ เบีย้ปรบั ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆรวมกนั 

• การค านวณดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน:  
✓ การค านวณดอกเบีย้ : รายวนั 
✓ จ านวนวนัต่อปีท่ีใชใ้นการค านวณดอกเบีย้ : 365 วนั 
✓ อตัราค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน : ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
(หมายเหตุ : เงื่อนไขการคิดดอกเบีย้จะเป็นไปตามที่บริษัทฯก าหนด 
ภายใตก้ารก ากบัธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
 

 
✓ ค่าอากรแสตมป์ : ไม่มีเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ 
✓ ค่าใชจ้่ายในตรวจสอบขอ้มลูเครดิต : ไม่มีเรียกเก็บ 
✓ ค่าติดตามทวงถามหนี้ : มีการเรียกเก็บแล้วแต่กรณีไม่เกินท่ี

กฏหมายก าหนด 
✓ ค่าธรรมเนียมช าระเงิน ผ่านช่องทางผูใ้หบ้ริการรายอื่น : ขึน้อยู่กบั

ผูใ้หบ้ริการรายนัน้ๆ 
✓ Bill Payment : QR Code พรอ้มเพย ์:  ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ : อตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของบริษัทฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดผ้่านเว็บไซต ์
www.moneyhubservice.com) 
 
 
 

✓ บริษัทฯจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อแจ้งยอดรายการสินเชื่อตาม
สัญญา พรอ้มแจ้งวันครบก าหนดช าระในแต่ละงวดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยได้รับความยินยอมจาก
ลกูคา้ก่อนและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถึงวันครบก าหนดช าระ

1.ค ำอธิบำยผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเงินก้อนทันใจ 

2.ลักษณะส ำคัญของสินเชื่อเงินก้อนทันใจ 

3.ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 

4.ข้อก ำหนดกำรช ำระหนี้และค่ำธรรมเนียม 

http://www.moneyhubservice.com/


ไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะแจ้งการได้รับเงินจากลูกค้าโดยการ
จัดส่งใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ขอ้ความ SMS อา้งอิงเบอรโ์ทรศพัทข์องลกูคา้ หรือช่องทางอีเมล 

✓ บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือแจง้เตือนลกูคา้ท่ีผิดนัดช าระหนีล้่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนด าเนินการบงัคบัช าระหนีต้ามกฎหมาย 

✓ กรณีบริษัทฯตอ้งมีการติดตามทวงถามหนี ้บริษัทฯจะจัดใหม้ีการ
ทวงถามหนี้ท่ีไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี้
ก าหนด 

 
 
 

✓ กรณีลูกคา้ตอ้งการท่ีจะช าระหนีค้ืนทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อ 
ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Money Hub call center) 
หรือ ศูนยบ์ริการลกูคา้มนัน่ีฮับ Line: @moneyhub เพื่อสอบถาม
ยอดเงินรวมที่ตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการช าระหนี ้

✓ บริษัทฯไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่ีลูกค้าช าระคืนหนี้
เงินตน้ทัง้จ านวน พรอ้มดอกเบีย้ก่อนครบก าหนดในสญัญา 
 

 
 

 
✓ เพื่อวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้เป็นเงินส ารองส าหรับการ

ประกอบอาชีพ โดยไม่ตอ้งมีหลักทรพัย ์สินทรพัย ์หรือบุคคลค า้
ประกนั 

✓ มีการก าหนดเวลาช าระคืนและดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 
✓ สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย 

อยู่ภายใตก้ารก ากบัธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
สินเชื่อเงินกอ้นทนัใจ เป็นสินเชื่อส่วนบคุคลเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งอยู่
ภายใตก้ารก ากบัธนาคารแห่งประเทศไทย (Nano Finance) ลกูคา้ตอ้งช าระ
ค่างวดตามจ านวนและระยะเวลาท่ีตกลงไวใ้นสญัญากบับริษัทฯ หากไม่
ช าระค่างวดตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ อาจจะท าใหล้กูคา้มีภาระเพิ่มขึน้ 
 
 
 

 
 
 

✓ ปัจจุบันไม่มีการปรบัอัตราดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้ โดยบริษัทฯ
สามารถคิดอตัราดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนัดช าระ
หนี ้สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 33 ต่อปี (Effective rate) ของยอดคงคา้ง
ทัง้หมดในอนาคตขึน้อยู่กบัวนัท่ีลกูคา้ไดร้บัการอนมุตัิสินเชื่อ 

✓ หากลูกค้าไม่ช าระหนี้หรือลูกค้าผิดนัดช าระหนี้ บริษัทฯอาจ
จ าเป็นตอ้งบอกเลิกสญัญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 

 
 
 

✓ ปิดยอดหนีท้ัง้หมดไดฟ้รีไม่มีค่าธรรมเนียม ลกูคา้มีสิทธิช าระหนี้
เกินค่างวดท่ีตกลงกันหรือช าระคืนทัง้จ านวนก่อนก าหนดเวลาท่ี
ตกลงกนัในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมช าระคืนก่อน
ก าหนด 

✓ การช าระหนีเ้กินค่างวดท่ีตกลงกัน เงินจ านวนดงักล่าวจะถกูน าไป   
หกัช าระหนีใ้นงวดถดัไป ซึ่งลกูคา้จะไดร้บัใบแจง้หนีอ้ีกครัง้ใน
เดือนท่ีมียอดท่ีตอ้งช าระค่างวด โดยเป็นไปตามรายละเอียดท่ี
บริษัทฯก าหนด 
 
 

 
ผูข้อสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้ลักทรพัย์
หรือสินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั หรือไม่จ าเป็นตอ้งมีบคุคลค า้ประกนั 
 
 
 

✓ อตัราดอกเบีย้ของสินเชื่อส่วนบคุคลเพื่อการประกอบอาชีพอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงท่ีไดก้ระท าไวต้ามสญัญา 

✓ หากผิดนดัช าระคืนสินเชื่อหรือช าระไม่ตรงตามวนัก าหนด    
บริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมายกับลูกคา้ต่อไป 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทฯ 

✓ ในกรณีท่ีบริษัทฯมีความจ าเป็นตอ้งติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูคา้ 
หรือผู้เก่ียวข้อง บริษัทอาจด าเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือ
อาจมอบหมายใหบุ้คคลท่ีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเ้ป็น
ผูด้  าเนินการดงักล่าวแทนบริษัทฯก็ได ้โดยการทวงถามหนีต้อ้งไม่
ขดักบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายทวงถามหนี ้

5.กำรช ำระหนี้คืนก่อนครบก ำหนด 

6.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินก้อนทันใจนี้มีขอ้ก ำหนด
เงื่อนไขและอำจท ำให้ลูกค้ำมีภำระหน้ำที่อะไรบ้ำง 

8.ข้อควรระวังหำกไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเง่ือนไข
และภำระหน้ำที่ 

9.อะไรจะเกิดข้ึนหำกลูกค้ำช ำระคืนสินเชื่อก่อนวนั
ครบก ำหนด 

10.ลูกค้ำจะต้องมีผู้ค ้ำประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 

11.ควำมเส่ียงที่ส ำคัญของผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้ำง 



✓ บริษัทฯมีสิทธิโอนสิทธิ หนา้ท่ีและผลประโยชนใ์ดๆ ตามสัญญา
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่นได ้โดยจะแจง้การโอน
เป็นหนงัสือใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ 

✓ กรณีท่ีผู้กู้ถึงแก่กรรม ทายาทของผู้กู้ต้องช าระหนีค้งค้างคืนแก่
บริษัทฯทัง้จ านวน 
 
 
 
 

กรณีอัตราดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ใหบ้ริการ และอตัราค่าธรรมเนียมท่ีท าใหล้กูคา้เสียประโยชน ์บริษัทฯจะท า
การแจง้ล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทั้งนี ้หากเป็นกรณีท่ีส่งผลใหลู้กค้ามี
ภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมจาก
ลกูคา้ 
 
 
 
 
หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภณัฑ ์หรือลกูคา้ตอ้งการเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูในการติดต่อ หรือรบัทราบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้ริการ และ
การแจง้เตือนท่ีส าคญัต่างๆ รวมถึงตอ้งการรอ้งเรียน สามารถติดต่อได ้ดงันี ้
 

✓ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Money Hub call center) ผ่านช่อง
ทางการติดต่อ โทร. 02-821-6710 

✓ ศนูยบ์ริการลกูคา้มนัน่ีฮบั Line: @moneyhub 

✓ เว็บไซต ์www.moneyhubservice.com 

✓ อีเมล support@moneyhubservice.com 
✓ ผ่าน ธปท. ศนูยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 

หรือ อีเมล Fcc@bot.co.th 
 
 

 
 

✓ เมื่อลกูคา้ยืนยนัและไดร้บัเงินกูแ้ลว้ ดอกเบีย้จะเริ่มคิดตัง้แต่วนัท่ี
ไดร้บัเงินกูแ้ละเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

✓ ก่อนตดัสินใจลงนามในสัญญาสินเชื่อ ลกูคา้ควรท าความเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์รายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลง เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจในการใชบ้ริการ ซึ่งจะท าใหม้ีผลบงัคบัผกูพนัในอนาคต 

 

 

12.กรณีมีรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรให้บริกำร 

13.รำยละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
ช่องทำงในกำรติดต่อบริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จ ำกัด 

14.ข้อควรระวัง 

ค าเตือน :  

• บริษัทฯอาจมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมายกับ
ลูกค้าได้ หากลูกค้าผิดนัดไม่ช าระหนี้คืนหรือช าระไม่ตรง
ตามวันก าหนด ทั้งนี ้ การด าเนินการดังกล่าวขึน้อยู่กับ
ดลุพินิจของบริษัทฯ  
 

• หากท่านไม่ช าระค่างวดอย่างสม ่าเสมอ หรือไม่ช าระภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ท่านจะมีภาระค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จาก
ยอดหนีค้งคา้งได ้
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