
ข้อแนะน ำ

- ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล กรุณำแจ้งศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำทันที เพื่อให้สำมำรถเบิก ใช้สินเชื่อได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
- ในกรณีเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือ กรุณำท ำกำรดำวน์โหลดทรูมันนี่ วอลเล็ทแอปพลิเคชัน เพื่อควำมสะดวกในกำรช ำระสินเช่ือ
- เพ่ือป้องกันกำรถูกคิดดอกเบ้ียผิดนัด และ/หรือค่ำธรรมเนียมในกำรติดตำมทวงถำม กรุณำช ำระสินเช่ือให้ครบถ้วนภำยในวันครบก ำหนดช ำระ
- กรณีที่ลูกค้ำช ำระเงินเข้ำในระบบเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระในงวดนั้น บริษัทจะน ำไปตัดช ำระเงินต้นคงเหลือทันที ห ำกประสงค์จะให้
ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่น โปรดติดต่อ ศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำ บริษัท แอสเซนด์ นำโน จ ำกัด โทร. 1240 กด 3

ตัวอยำ่งตำรำงแสดงภำระหนี ้ผลิตภณัฑส์นิเชือ่ Pay Next (วงเงนิสะดวกพรอ้มใช้)

ตัวอย่ำง ณ วันที่ 10 มีนำคม ลูกค้ำได้รับวงเงินสินเชือ่จ ำนวน 10,000 บำท โดยในวันที่ 12 มีนำคม ลูกค้ำได้มีกำรเบกิใช้สินเช่ือ
เป็นเงินสดผ่ำนกำรรบัโอนทำงบญัชี ทรูมันน่ี วอลเล็ท ครั้งที่ 1 จ ำนวน 6,000 บำท และลูกค้ำได้ท ำกำรเบกิใช้สินเชื่อเปน็เงินสด
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 มีนำคม จ ำนวน 3,000 บำท โดยมีวันสรุปยอดบัญชีทกุๆ วันที่ 15 ของเดือน และวันครบก ำหนดช ำระทกุวันที ่
1 ของเดือน 

กรณทีี ่1 ลูกค้ำเลือกช ำระเต็มจ ำนวน ณ วันที่ครบก ำหนดช ำระในวันที ่1 เมษำยน

ยอดเงินกู้ 9,000 บำท

อัตรำดอกเบี้ย ไม่มีกำรเรียกเก็บดอกเบีย้ หำกลูกค้ำเลือกช ำระเต็มจ ำนวนในวันครบก ำหนดช ำระ

ยอดที่ต้องช ำระ 9,000 บำท

กรณีที่ 2 ลูกค้ำช ำระไม่เต็มจ ำนวน หรือท ำกำรเลือกระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ ในระหว่ำงวันที่ 16 มีนำคม ถึง วันที่ 1 เมษำยน 
ผ่ำนช่องทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ของท่ำน (“หน้ำสินเชื่อ” หรือ 
“Dashboard”) 

กรณีที่ 2.1 ลูกค้ำเลือกระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ

กรณีที่ลูกค้ำเลือกระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ 5 เดือน หรือในกรณีที่ลูกค้ำมียอดรวมกำรเบิกใช้สินเชื่อภำยใน
รอบสรุปบัญชีแต่ละครำวคงเหลือ ณ วันครบก ำหนดช ำระตั้งแต่ 300 บำทขึ้นไป และลูกค้ำไม่ได้ท ำกำรเลือกระยะเวลำผ่อน
ช ำระหนี้ภำยในวันครบก ำหนดช ำระของงวดนั้นๆ จะถือว่ำลูกค้ำเลือกระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหนี้สูงสุด คือ 5 เดือนโดย
อัตโนมัติ

ตัวอยำ่งรำยละเอยีดของกำรเลอืกผอ่นช ำระ ดังนี้

ยอดเงินกู้ 9,000 บำท

ระยะเวลำผ่อนช ำระ 5 เดือน

อัตรำดอกเบี้ย อัตรำร้อยละ 24

วิธีกำรค ำนวณดอกเบีย้ปกต ิ: รำยละเอียดกำรค ำนวณดอกเบีย้ (เฉพำะงวดแรก) ต้ังแต่วันที่ 16 มี.ค. - 1 เม.ย.

ดอกเบี้ย = 9,000 x 24% x (16/365) = 94.68 บำท  

ยอดเงินต้น = 1,909.43 - 94.68 = 1,814.75 บำท (*ค ำนวณจำกวันทีอ่อกใบแจ้งยอดบญัชี ถึงวันครบก ำหนดช ำระหน้ี)

บริกำรสอบถำมขอ้มลูไดท้ีศ่นูยบ์รกิำรข้อมลูลูกค้ำ บริษัท แอสเซนด์ นำโน จ ำกัด 
 โทร. 1240 กด 3 ระหว่ำงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30-20.00 น. และวันเสำร์ – อำทิตย์ เวลำ 10.00 - 20.00 น. 
 Live chat ผ่ำนแอปพลิเคชัน่ ทรู มันนี่ วอลเล็ท โดยเข้ำไปที่ เมนูฉัน > ช่วยเหลือ > แชทกับเจ้ำหน้ำที่ > สินเชื่อแอสเซนด์ นำโน



ตำรำงแสดงภำระหนี้

วิธีกำรค ำนวณดอกเบี้ยผิดนัด กรณีลูกค้ำเลือกระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ 5 เดือนแล้ว แต่ลูกค้ำไม่ได้ช ำระเงินในงวดแรก จะมีรำยกำรที่ลูกค้ำ
ต้องช ำระทั้งหมดส ำหรับงวดที่ 2 เป็นจ ำนวน 3,956.14 บำท โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

กรณีที่ 2.2 ลูกค้ำช ำระหนี้บำงส่วน โดยท่ียังไม่ได้มีกำรเลือกระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ 

จำกตัวอย่ำง หำกลูกค้ำช ำระคืนยอด 6,000 บำทในวันท่ี 1 ซึ่งตรงกับวันครบก ำหนดช ำระ โดยไม่ได้เลือกระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ
หนี้ เท่ำกับว่ำลูกหนี้ยังคงมียอดคงค้ำงเหลืออยู่ 3,000 บำท ซึ่งหำกลูกค้ำไม่ได้เลือกระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหนี้ภำยในวันครบ
ก ำหนดช ำระ จะถือว่ำลูกค้ำเลือกระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหนี้สูงสุด คือ 5 เดือนโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะค ำนวณยอดผ่อนช ำระแต่
ละเดือนจำกเงินต้น 3,000 บำท ในอัตรำดอกเบ้ีย 24% ต่อปี

หมำยเหตุ : 

1 จ ำนวนดอกเบ้ียและเงินต้นท่ีช ำระคืนในแต่ละงวดอำจมีควำมแตกต่ำงจำกท่ีแสดงในตำรำงนี้ได้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำดอกเบ้ีย และ/หรือมีกำรช ำระแตกตำ่งจำกท่ีแสดงในตำรำงนี้

2 ดอกเบ้ียผิดนัดและค่ำติดตำมทวงถำมหนี้ จะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีในงวดถัดไป

3 ในกรณีท่ีลูกค้ำมียอดรวมกำรเบิกใช้สินเช่ือภำยในรอบสรุปบัญชีแต่ละครำวคงเหลือ ณ วันครบก ำหนดช ำระตั้งแต่ 300 
บำทขึ้นไป และลูกค้ำไม่ได้ท ำกำรเลือกระยะเวลำผ่อนช ำระหนี้ภำยในวันครบก ำหนดช ำระของงวดนั้นๆ  ทำงบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องผ่อนช ำระเป็น 5 เดือนโดยอัตโนมัติ

งวดท่ี วันครบก ำหนดช ำระ ค่ำงวดต่อเดือน (บำท) ดอกเบ้ีย (บำท) เงินต้น (บำท) ยอดเงินต้นคงเหลือ (บำท)

1 1 เม.ย. 1,909.43 94.68 1,814.75 7,185.25

2 1 พ.ค. 1,909.43 141.74 1,767.69 5,417.56

3 1 มิ.ย. 1,909.43 110.43 1,799.00 3,618.56

4 1 ก.ค. 1,909.43 71.38 1,838.05 1,780.51

5 1 ส.ค. 1,816.80 36.29 1,780.51 0.00

บริกำรสอบถำมข้อมูลไดท้ี่ศูนยบ์ริกำรข้อมูลลกูคำ้ บริษัท แอสเซนด์ นำโน จ ำกัด โทร. 1240 กด 3
หรือ Live chat ผ่ำนแอปพลเิคชัน่ ทรู มันนี่ วอลเลท็ โดยเข้ำไปที่ เมนูฉัน > ช่วยเหลือ > 

แชทกับเจ้ำหนำ้ที่ > สินเชื่อแอสเซนด ์นำโน

รำยกำร วิธีกำรค ำนวณ จ ำนวน (บำท)

ยอดค้ำงช ำระ - 1,909.43

เงินต้น 1,767.69

ดอกเบ้ียปกติ ดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. - 1 พ.ค. ดอกเบ้ีย = 9,000 x 24% x (30/365) = 177.53 บำท 177.53

ดอกเบ้ียผิดนัด ดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. - 1 พ.ค. ดอกเบ้ีย = 1,814.75 x 1% x (30/365) = 1.49 บำท 1.49

ค่ำติดตำมทวงถำมหนี้ 100 บำทต่อรอบบิลท่ีค้ำงช ำระ 100.00

รวม 3,956.14

1. สินเช่ือท่ีมีกำรผ่อนช ำระเป็นรำยงวด โดยตัดหนี้ท่ีค้ำงช ำระนำนท่ีสุดก่อน ตำมด้วยตัดช ำระยอดหนี้ท่ีค้ำงช ำระนำนรองลงมำ (ตัดช ำระหนี้แบบ
แนวนอน) โดยมีล ำดับกำรตัดดังนี้ ค่ำติดตำมทวงถำมและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ดอกเบ้ียผิดนัด ดอกเบ้ียปกติ เงินต้น ตำมล ำดับ
2. รำยกำรท่ียังไม่ได้เลือกผ่อนช ำระ ท่ีมีกำรเรียกเก็บแล้ว
3. รำยกำรท่ียังไม่ได้เลือกผ่อนช ำระ ท่ียังไม่ได้มีกำรเรียกเก็บ
4. เงินต้นคงค้ำงของสินเช่ือท่ีเลือกผ่อนช ำระเป็นรำยงวด ท่ียังไม่ได้มีกำรเรียกเก็บ

ล ำดบักำรตดัช ำระหนี้


