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สนิเชื'อเพื'อการประกอบอาชีพ เป็นสนิเชื'อสว่นบคุคลภายใต้การกํากบั 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการให้สินเชื'อแก่บุคคลธรรมดาที' มี
วตัถุประสงค์เพื'อนําไปใช้เป็นเงินสํารองในการเริ'มต้นธุรกิจ หรือเป็นเงิน
หมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจ โดยไม่ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 
หรือไม่ต้องมีบคุคลคํ Lาประกนั เมื'อได้รับการอนมุตัิแล้วจะโอนเงินเข้าบญัชี
ของลูกค้า คิดอตัราดอกเบี Lยแบบลดต้นลดดอก มีการกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนที'แน่นอน ตามที'ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างบริษัทฯกับลกูค้า 
โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี Lยเป็นรายงวดตอ่เดือนตลอดอายสุญัญา ทั Lงนี L
การคดิอตัราดอกเบี Lยไมเ่กินที'ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
 
รส 
 
• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: พนกังานบริษัท,ข้าราชการ,พนกังานรัฐวิสาหกิจ,
ลกูจ้าง,ค้าขาย หรือ อาชีพอิสระ  

• คุณสมบตัขิองผู้สมัคร ดงันี >:  
สัญชาต ิ  สญัชาตไิทยเทา่นั .น 
อายุผู้สมัคร ตั .งแต ่20-58 ปี 
รายได้ต่อเดอืน เจ้าของกจิการ 15,000 บาทขึ .นไป 

• วงเงนิสินเชืBอ: สงูสดุไมเ่กิน 50,000 บาท โดยบริษัทฯจะกําหนดวงเงิน
ที'เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสามารถในการชําระหนี Lของลกูค้า โดย
อาจให้สนิเชื'อเป็นรายสญัญาหรือเพิ'มเตมิให้ในภายหลงัตามแตล่ะกรณี
และเป็นไปตามนโยบายสนิเชื'อของบริษัทฯที'เกี'ยวกบัสนิเชื'อสว่นบคุคลเพื'อ
การประกอบอาชีพ 

• ระยะเวลาผ่อนชาํระ: สงูสดุไมเ่กิน 12 เดือน 

• เงืBอนไขการผ่อนชาํระ: ผ่อนชําระคืนสินเชื'อเงินต้น พร้อมดอกเบี Lยเป็น
งวดรายเดือน เทา่ ๆ กนัตลอดอายสุญัญาหรือตามเงื'อนไขที'บริษัทฯกําหนด 

• การผ่อนชําระคืนมากกว่าเงนิค่างวด: ลกูค้าสามารถผ่อนชําระคืนได้
มากกว่ายอดเงินที'แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี Lเพื'อทําให้เงินต้นลดลง และลด
ระยะเวลาการผอ่นชําระให้เร็วขึ Lนได้ เพื'อผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 
 
 

• วธีิการชาํระสินเชืBอ:  
ü ชําระผา่น QR Code (Single QR) นํา QR Code จาก

แอปพลเิคชั'นมนันี' ฮบั เข้าสูแ่อปพลเิคชั'นแบงค์กิ Lงของธนาคาร 
ü ชําระผา่น Bill นําบลิคา่งวดจากแอปพลเิคชั'นมนันี' ฮบั และนํา

จา่ยที'เคาน์เตอร์ธนาคารกสกิรไทย 
ü ชําระผา่น แอปพลเิคชั'นแบงค์กิ Lง โดยการใสเ่ลขบญัชีบริษัทฯและ

คา่งวด และนําสง่สลปิผา่นทางแอปพลเิคชั'นมนันี' ฮบั 

• อัตราดอกเบี >ยแบบลดต้นลดดอก: ดอกเบี Lยร้อยละ 33 ตอ่ปี (Effective 
rate) และไม่เกินกว่าอตัราดอกเบี Lยสงูสดุกรณีปกติสําหรับสินเชื'อนี L รวมทั Lง 
เมื'อคํานวณดอกเบี Lย เบี Lยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และ
คา่ใช้จา่ยอื'นๆรวมกนั 

• การคาํนวณดอกเบี >ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงนิ:  
ü การคํานวณดอกเบี Lย : รายวนั 
ü จํานวนวนัตอ่ปีที'ใช้ในการคํานวณดอกเบี Lย : 365 วนั 
ü อตัราคา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 
 

 
ü คา่อากรแสตมป์ : ไมมี่เรียกเก็บคา่อากรแสตมป์ 
ü คา่ใช้จา่ยในตรวจสอบข้อมลูเครดติ : ไมมี่เรียกเก็บ 
ü ค่าติดตามทวงถามหนี L : มีการเรียกเก็บแล้วแต่กรณีไม่เกินที'

กฏหมายกําหนด 
ü คา่ธรรมเนียมชําระเงิน ผา่นชอ่งทางผู้ให้บริการรายอื'น : ขึ Lนอยูก่บั

ผู้ ให้บริการรายนั Lนๆ 
ü Bill Payment : QR Code พร้อมเพย์ :  ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

(หมายเหตุ : อตัราคา่ธรรมเนียมอาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ ซึ'งเป็นไปตาม
ประกาศของบริษัทฯ ซึ'งสามารถตรวจสอบได้ผา่นเวบ็ไซต์ 
www.moneyhubservice.com) 
 
 
 

ü บริษัทฯจะจัดส่งใบแจ้งหนี L เพื'อแจ้งยอดรายการสินเชื'อตาม
สัญญา พร้อมแจ้งวันครบกําหนดชําระในแต่ละงวดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อนและแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวนัครบกําหนดชําระไม่น้อยกว่า 3 วนั และ
จะแจ้งการได้รับเงินจากลกูค้าโดยการจดัสง่ใบเสร็จรับเงินรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นชอ่งทางอีเมล 

ü บริษัทฯจะจดัสง่หนงัสือแจ้งเตือนลกูค้าที'ผิดนดัชําระหนี L ลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 20 วนั ก่อนดําเนินการบงัคบัชําระหนี Lตามกฎหมาย 

ü กรณีบริษัทฯต้องมีการติดตามทวงถามหนี L บริษัทฯจะจดัให้มีการ
ทวงถามหนี Lที'ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี L
กําหนด 

 
 
 
 
 

1.คําอธิบายผลิตภัณฑ ์สินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพ 

2.ลักษณะสําคัญของสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพ 

3.ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการ 

4.ข้อกําหนดการชําระหนี้และค่าธรรมเนียม 



 
 
 

ü กรณีลูกค้าต้องการที'จะชําระหนี Lคืนทั Lงหมดเพื'อปิดบญัชีสินเชื'อ 
ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Money hub call center) 
หรือ ศนูย์บริการลกูค้ามนันี'  ฮบั Line: @moneyhub เพื'อสอบถาม
ยอดเงินรวมที'ต้องชําระทั Lงหมดก่อนการชําระหนี L 

ü บริษัทฯไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการที'ลูกค้าชําระคืนหนี L
เงินต้นทั Lงจํานวน พร้อมดอกเบี Lยก่อนครบกําหนดในสญัญา 
 

 
 

 
ü เพื'อวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้เป็นเงินสํารองสําหรับการ

ประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องมีหลกัทรัพย์ สินทรัพย์ หรือบุคคลคํ Lา
ประกนั 

ü มีการกําหนดเวลาชําระคืนและดอกเบี Lยที'ชดัเจน 
ü สินเชื'อสว่นบคุคลเพื'อการประกอบอาชีพ เป็นสินเชื'อถกูกฎหมาย 

อยูภ่ายใต้การกํากบัธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
สนิเชื'อสว่นบคุคลเพื'อการประกอบอาชีพ ซึ'งอยูภ่ายใต้การกํากบัธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (Nano Finance) ลกูค้าต้องชําระคา่งวดตามจํานวนและ
ระยะเวลาที'ตกลงไว้ในสญัญากบับริษัทฯ หากไมชํ่าระคา่งวดตามวนัที'ครบ
กําหนดชําระ อาจจะทําให้ลกูค้ามีภาระเพิ'มขึ Lน 
 
 
 
 

ü ปัจจุบันไม่มีการปรับอัตราดอกเบี Lยผิดนัดชําระหนี L โดยบริษัทฯ
สามารถคิดอตัราดอกเบี Lยในอตัราดอกเบี Lยสงูสดุกรณีผิดนดัชําระ
หนี L สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 33 ตอ่ปี (Effective rate) ของยอดคงค้าง
ทั Lงหมดในอนาคตขึ Lนอยูก่บัวนัที'ลกูค้าได้รับการอนมุตัสินิเชื'อ 

ü หากลูกค้าไม่ชําระหนี Lหรือลูกค้าผิดนัดชําระหนี L บริษัทฯอาจ
จําเป็นต้องบอกเลกิสญัญาและดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 
 

 
 
 

ü ปิดยอดหนี Lทั Lงหมดได้ฟรีไมมี่คา่ธรรมเนียม ลกูค้ามีสทิธิชําระหนี L

เกินคา่งวดที'ตกลงกนัหรือชําระคืนทั Lงจํานวนก่อนกําหนดเวลาที'
ตกลงกนัในสญัญาได้ โดยไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมชําระคืนก่อน
กําหนด 
 
 

 
ü การชําระหนี Lเกินคา่งวดที'ตกลงกนั เงินจํานวนดงักลา่วจะถกูนําไป   

หกัชําระหนี Lในงวดถดัไป ซึ'งลกูค้าจะได้รับใบแจ้งหนี Lอีกครั Lงใน
เดือนที'มียอดที'ต้องชําระคา่งวด โดยเป็นไปตามรายละเอียดที'
บริษัทฯกําหนด 
 
 

 
ผู้ ขอสินเชื'อส่วนบุคคลเพื'อการประกอบอาชีพ ไม่จําเป็นต้องใช้หลกัทรัพย์
หรือสนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั หรือไมจํ่าเป็นต้องมีบคุคลคํ Lาประกนั 
 
 
 

ü อตัราดอกเบี Lยของสนิเชื'อสว่นบคุคลเพื'อการประกอบอาชีพอาจมี
การเปลี'ยนแปลงได้ ขึ Lนอยูก่บัข้อตกลงที'ได้กระทําไว้ตามสญัญา 

ü หากผิดนดัชําระคืนสนิเชื'อหรือชําระไมต่รงตามวนักําหนด    
บริษัทฯ อาจจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมายกับลกูค้าต่อไป 
ทั Lงนี Lขึ Lนอยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทฯ 

ü ในกรณีที'บริษัทฯมีความจําเป็นต้องติดตามทวงถามหนี Lจากลกูค้า 
หรือผู้ เกี'ยวข้อง บริษัทอาจดําเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือ
อาจมอบหมายให้บคุคลที'ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี Lเป็น
ผู้ ดําเนินการดงักลา่วแทนบริษัทฯก็ได้ โดยการทวงถามหนี Lต้องไม่
ขดักบัหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทวงถามหนี L 

ü บริษัทฯมีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที'และผลประโยชน์ใดๆ ตามสญัญา
ไม่ว่าทั Lงหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื'นได้ โดยจะแจ้งการโอน
เป็นหนงัสอืให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

ü กรณีที'ผู้ กู้ ถึงแก่กรรม ทายาทของผู้ กู้ ต้องชําระหนี Lคงค้างคืนแก่
บริษัทฯทั Lงจํานวน 
 
 
 
 

กรณีอัตราดอกเบี Lยมีการเปลี'ยนแปลงหรือมีการเปลี'ยนแปลงเงื'อนไขการ
ให้บริการ และอตัราค่าธรรมเนียมที'ทําให้ลกูค้าเสียประโยชน์ บริษัทฯจะทํา
การแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ทั Lงนี L หากเป็นกรณีที'ส่งผลให้ลูกค้ามี
ภาระหรือความเสี'ยงเพิ'มเติม บริษัทจะดําเนินการขอความยินยอมจาก
ลกูค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.การชําระหนี้คืนก่อนครบกําหนด 

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพนี้มี
ข้อกําหนดเงื่อนไขและอาจทําให้ลูกค้ามีภาระหน้าที่
อะไรบ้าง 

8.ข้อควรระวังหากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเงื่อนไข
และภาระหน้าที ่

9.อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าชําระคืนสินเชื่อก่อนวัน
ครบกําหนด 

10.ลูกค้าจะต้องมีผู้คํ้าประกันหรือหลักประกันหรือไม ่

11.ความเส่ียงที่สําคัญของผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้าง 

12.กรณีมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ 



 
 
 
 
หากมีข้อสงสยัเพิ'มเติมเกี'ยวกบัผลิตภณัฑ์ หรือลกูค้าต้องการเปลี'ยนแปลง
ข้อมลูในการติดตอ่ หรือรับทราบการเปลี'ยนแปลงเงื'อนไขการให้บริการ และ
การแจ้งเตือนที'สาํคญัตา่งๆ รวมถงึต้องการร้องเรียน สามารถตดิตอ่ได้ ดงันี L 
 

ü ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Money Hub call center) ผ่านช่อง
ทางการตดิตอ่ โทร. 02-791-1300 

ü ศนูย์บริการลกูค้ามนันี'  ฮบั Line: @moneyhub 
ü เวบ็ไซต์ www.moneyhubservice.com 
ü อีเมล support@moneyhubservice.com 
ü ผา่น ธปท. ศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 

หรือ อีเมล Fcc@bot.co.th 
 
 
 

 
ü เมื'อลกูค้ายืนยนัและได้รับเงินกู้แล้ว ดอกเบี Lยจะเริ'มคิดตั Lงแต่วนัที'

ได้รับเงินกู้และเป็นไปตามที'ประกาศกําหนด 
ü ก่อนตดัสินใจลงนามในสญัญาสินเชื'อ ลกูค้าควรทําความเข้าใจ

ผลิตภัณฑ์รายละเอียดเงื'อนไขและข้อตกลง เพื'อประกอบการ
ตดัสนิใจในการใช้บริการ ซึ'งจะทําให้มีผลบงัคบัผกูพนัในอนาคต 

 
 

13.รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางในการติดต่อบริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จํากัด 

14.ข้อควรระวัง 

คาํเตอืน :  

• บริษัทฯอาจมีความจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมายกับ
ลูกค้าได้ หากลูกค้าผิดนัดไม่ชําระหนี Lคืนหรือชําระไม่ตรง
ตามวันกําหนด ทั Lงนี L การดําเนินการดังกล่าวขึ Lนอยู่กับ
ดลุพินิจของบริษัทฯ  
 

• หากท่านไม่ชําระค่างวดอย่างสมํ'าเสมอ หรือไม่ชําระภายใน
ระยะเวลาที'กําหนดไว้ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี Lยจาก
ยอดหนี Lคงค้างได้ 

 


