
 ตารางการเป�ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 สนิเชื�อนาโนไฟแนนซ ์

 (กรุณาอ่านตารางเป�ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี�และควร 
 ศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขโดยละเอียดก่อนที�ท่านจะซื�อหรือ 
 ใชบ้ริการผลิตภัณฑ์) 

 ชื�   อผูข้ายผลิตภัณฑ์:  บริษัท เงินเทอร์โบ จํากัด 

 ชื�อผูอ้อกผลิตภัณฑ์:  บริษัท เงินเทอร์โบ จํากัด 

 ชื�อผลิตภัณฑ์:  สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ 

 วันที�แก้ไขล่าสดุ:  28 มีนาคม 2566 

 1.  ผลิตภัณฑ์นี�คืออะไร 

 สิน  เชื�อ  นาโน  ไฟแนนซ์  เป�น  สิน  เชื�อ  เพื�อ  เป�น  ทุนหมุนเวียน  สําหรับ  ราย  ยอ่ย  เพื�อ  การ  ประกอบ  อาชีพ  ภาย  ใต้  การ 
 กํากับของธนาคารแหง่ประเทศไทย ที�ไมต้่องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�าประกัน สําหรับลูกค้าที�มีประวัติผอ่นชําระดี 

 2. ผลิตภัณฑ์นี�มลัีกษณะสาํคัญอะไรบา้ง 

 ●  จํานวนสินเชื�อสูงสุด 100,000 บาท (อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามจํานวนเงินที�ได้รับอนุมัติ) 
 ●  ระยะเวลาผอ่นชําระสูงสุด 60 เดือน 
 ●  ผอ่นชําระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน) 
 ●  อัตราดอกเบี�ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไมเ่กิน 33% ต่อป� แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 
 ●  การคิดดอกเบี�ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือ การคิดดอกเบี�ยรายวันจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้ค่า 

 งวดที�ชําระในชว่งแรกถูกหักไปจ่ายดอกเบี�ยมากกว่าเงินต้น 

 ●  สูตรคํานวณดอกเบี�ย 

 ○  ดอกเบี�ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  เป�นการคิดดอกเบี�ย  แบบรายวัน 

 ดอกเบี�ยที�ต้องชําระงวดนั�น  =  เงินต้นคงเหลือ x อัตรา  ดอกเบี�ยต่อป� x จํานวนวันในงวด 
 จํานวนวันใน 1 ป� (365 วัน) 

 ●  ตัวอยา่งตารางผอ่นชําระ ดอกเบี�ยแบบลดต้นลดดอก 

 ตารางแสดงการผอ่นชําระต่อเดือน เงินต้น 20,000 บาท ผอ่นชําระ 12 เดือน 

 ดอกเบี�ยแบบลดต้นลดดอก 33% ต่อป� (จํานวนวันใน 1 ป� 365 วัน) 
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 2. ผลิตภัณฑ์นี�มลัีกษณะสาํคัญอะไรบา้ง (ต่อ) 

 สิ�นงวด  จํานวนวันที�คิด 
 ดอกเบี�ย 

 ชําระค่างวด  ชําระดอกเบี�ย  ชําระเงินต้น  เงินต้นคงค้าง 

 0  20,000.00 

 1  31  1,980.00  560.48  1,419.52  18,580.48 

 2  28  1,980.00  470.40  1,509.60  17,070.88 

 3  31  1,980.00  478.33  1,501.67  15,569.21 

 4  30  1,980.00  422.40  1,557.60  14,011.61 

 5  31  1,980.00  392.77  1,587.23  12,424.38 

 6  30  1,980.00  336.90  1,643.10  10,781.28 

 7  31  1,980.00  302.25  1,677.75  9,103.53 

 8  31  1,980.00  255.13  1,724.87  7,378.66 

 9  30  1,980.00  200.10  1,779.90  5,598.76 

 10  31  1,980.00  156.86  1,823.14  3,775.62 

 11  30  1,980.00  102.30  1,877.70  1,897.92 

 12  31  1,951.24  53.32  1,897.92  0.00 

 รวม  23,731.24  3,731.24  20,000.00 

 ●  คุณสมบัติผู้กู้ 

 ประเภทผูส้มัคร  พนักงานประจํา  เจ้าของกิจการ 

 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย  อายุ 20 - 70 ป� 

 เงื�อนไขที�อยูป่�จจุบัน/ที�ทํางาน  เป�นไปตามเงื�อนไขที�บริษัทฯ กําหนด 

 3. ผลิตภัณฑ์นี�มค่ีาบรกิารอะไรบา้ง 

 ●  รายละเอียดอัตราดอกเบี�ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามจริงและพอสมควรแก่เหต ุ

 รายการ  ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิาร 

 ●  ดอกเบี�ย ค่าบรกิาร และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันแล้วไมเ่กิน 
 ●  ค่าใช้จ่ายตามที�ได้จ่ายจรงิและสมควรแก่เหตุ 

 ○  ค่าอากรแสตมป� 

 ○  ค่าใช้จ่ายในการทวงถามในแต่ละงวด 
 ■  ผิดนัด 1 งวด 
 ■  ผิดนัด 2 งวด เป�นต้นไป 

 ●  ค่าบรกิาร ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั�วไป 
 ○  ค่าทนายกรณีฟ�องร้องดําเนินคดี 

 33% ต่อป� 

 เงินเทอร์โบเป�นผู้ชําระ 
 ตามอัตราที�ทางราชการกําหนด 

 50 บาท 
 100 บาท 

 หมายเหตุ: เรียกเก็บกรณีลูกค้ามียอดหนี�ค้าง 
 ชําระสะสมเกิน 1,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง 
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 3. ผลิตภัณฑ์นี�มค่ีาบรกิารอะไรบา้ง (ต่อ) 

 ●  อัตราค่าธรรมเนียมการชําระเงินต่อรายการ 

 ช่องทางการชําระค่างวด  ค่าธรรมเนยีม* 

 บรษัิท เงินเทอรโ์บ จํากัด ทุกสาขา  ฟรีค่าธรรมเนียม 

 โลตัส (Lotus’s)  10 บาท 

 เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์ส (Counter Service) 
 ●  กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 ●  ต่างจังหวัด 

 15 บาท 
 20 บาท 

 ธนาคารกสิกรไทย/ ธนาคารทหารไทยธนชาต/ ธนาคารกรุงเทพ/ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ 
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย/ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทิสโก้/ ธนาคารออมสิน/ 
 ธนาคารเกียรตินาคิน/ ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ●  ชําระผา่นแอปมือถือ  ฟรีค่าธรรมเนียม 

 หมายเหตุ  ค่า  ธรรมเนียม  ใน  การ  ชําระ  เงิน  ผา่น  จุด  บริการ  รับ  ชําระ  เงิน  เป�น  ค่า  ธรรมเนียม  ตาม  อัตรา  ที�  ตัวแทน  รับ  ชําระ  เงิน 
 เรยีกเก็บจากท่าน ณ จุดรบัชําระเงิน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยูกั่บตัวแทนรับชําระเงิน 

 4. ผลิตภัณฑ์นี�มข้ีอกําหนดและอาจทําใหท่้านมภีาระหน้าที�อะไรบา้ง 

 ●  ท่านจะต้องชําระค่างวดตามสญัญา  ไมเ่กินกว่าวันที�ครบกําหนด  ชําระตามใบแจ้งหนี� หากชําระหลังจากวันที� 
 ครบกําหนดชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ�นหรืออาจถูกยกเลิกสัญญาและต้องคืนเงินต้นทั�งจํานวน 

 ●  กรณปี�ดสญัญาก่อนครบกําหนด  ท่านสามารถติดต่อไปยังพนักงาน  สาขาของเงินเทอร์โบ เพื�อตรวจสอบยอด 
 ชําระเงินคงค้างที�ท่านต้องชําระเพื�อป�ดสัญญา 

 5. อะไรจะเกิดขึ�นหากท่านไม่สามารถปฎิบติัตามข้อกําหนดและภาระหน้าที�ได้ 

 ●  หากท่านไมส่ามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระหน้าที�ได้ จะมีค่าใช้จ่ายในการทวงถาม หรือในบางกรณ ี
 อาจมีค่าใช้จ่ายในการฟ�องรอ้งหรอืบังคับคดี ทั�งนี�เป�นอัตราที�เมื�อรวมกับดอกเบี�ยและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว 
 ดอกเบี�ยที�แท้จรงิตลอดอายุสัญญาจะไมเ่กินร้อยละ 33 ต่อป� 

 ●  ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม มีรายละเอียดตามที�ระบุไว้ในข้อ 3. 

 6. อะไรจะเกิดขึ�นหากท่านชําระเงินกู้ยมืก่อนครบกําหนด 

 ●  ในกรณีที�ผู้กู้เลือกที�จะรับอัตราดอกเบี�ยพิเศษที�ต�ากว่าอัตราปกติและผู้กู้สัญญาว่าจะไมป่�ดบัญชีก่อนกําหนด 
 หากผู้กู้ประสงค์ที�จะชําระหนี�ก่อนครบกําหนดตามที�ตกลงไว้ในสัญญาซึ�งเป�นการผิดสัญญา ผู้กู้จะต้องชําระ 
 สว่นต่างดอกเบี�ยโดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี�ยปกติกับอัตราดอกเบี�ยพิเศษดังกล่าว โดย 
 คํานวณตั�งแต่วันเริ�มต้นสัญญาจนถึงวันป�ดสัญญา ทั�งนี� สว่นต่างดอกเบี�ยดังกล่าวต้องไมทํ่าให้อัตราดอกเบี�ย 
 ที�แท้จรงิตลอดอายุสัญญาเกินกว่าร้อยละ 33.00 ต่อป� 

 ●  กรณีผู้กู้ที�ไมไ่ด้เลือกรบัอัตราดอกเบี�ยพิเศษจะไมม่ีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ�มเติมในการป�ดสัญญา 

 7. ท่านจะต้องมผีูค้�าประกันหรอืหลักประกันหรอืไม่ 

 ●  ไมต้่องมี 

 8. ท่านจําเป�นต้องมปีระกันภัยหรอืไม่ 

 ลกูค้ามสีทิธิ�เลือกที�จะทําหรอืไม่ทําประกัน โดยไม่มผีลต่อการอนุมัติสนิเชื�อ  ซึ�งมีประกันที�ลูกค้าควรทํา 
 มีดังนี� 
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 8. ท่านจําเป�นต้องมปีระกันภัยหรอืไม่ (ต่อ) 

 ●  ประกันชวิีตคุ้มครองสนิเชื�อ  ควรทํา เพื�อคุ้มครองวงเงิน  หากลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ�นเชิงถาวร 
 บรษัิทประกันภัยจะเป�นผู้ชําระหนี�แทนลูกค้า อีกทั�งยังคุ้มครองอุบัติเหตุสว่นบุคคล ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ 
 ในกรมธรรม์ 

 9. ผลิตภัณฑ์นี�มคีวามเสี�ยงที�สาํคัญอะไรบา้ง 

 ●  กรณีผิดนัดชําระหนี� อาจเกิดค่าทวงถาม ค่าธรรมเนียมตามที�ระบุไว้ในข้อ 3. 
 ●  กรณีที�ท่านไมส่ามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระหน้าที�ได้ บริษัทฯอาจจําเป�นต้องบอกเลิกสัญญาและ 

 ดําเนินการทางกฏหมาย 

 10. ท่านควรทําอยา่งไร หากรายละเอยีดในการติดต่อของท่านเปลี�ยนแปลง 

 บรษัิทฯ มีชอ่งทางสําหรบับรกิารแจ้งเปลี�ยนแปลงข้อมูล ผา่นสาขาของบริษัทฯ ที�ท่านทําสัญญา 

 11. ท่านสามารถหารายละเอยีดเพิ�มเติมเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์นี�หรอืติดต่อกับบรษัิทได้อยา่งไร 

 หากมีข้อสงสัยเพิ�มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 ●  สาขาของบรษัิท เงินเทอร์โบ จํากัด 
 ●  ลูกค้าสัมพันธ์ 02-857-8888 
 ●  http://www.turbo.co.th 
 ●  Facebook Page: เงินเทอร์โบ 
 ●  LINE Official: @ngernturbo 

 12. ทางเลือกอื�นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สนิเชื�อนาโนไฟแนนซ ์

 ไมม่ี 

 คําเตือน :  บรษัิทฯ อาจจําเป�นต้องดําเนินการทางกฏหมาย  หากคุณไมช่ําระเงินตามจํานวนภายในระยะเวลาที�กําหนด 

 ข้อมูลในเอกสารฉบับนี� มีผลบังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

 ข้อมูล  เพิ�ม  เติม  :  ตาราง  ผลิตภัณฑ์  นี�  เป�น  เพียง  ข้อมูล  เบื�อง  ต้น  ท่าน  จะ  ได้  รับ  ตาราง  ผลิตภัณฑ์  อีก  ครั�ง  ที�  ระบุ  อัตรา  ดอกเบี�ย 
 จํานวนป� ตามสัญญาเงินกู้ การผอ่นชําระและกําหนดชําระ (Customized version) ในวันทําสัญญา 
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