
สินเช่ือบุคคล TMB Cash 2 Go

1. ดอกเบีย้ คา่บริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ คา่บริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรับ 

2. คา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แกห่น่วยงานราชการ

    2.1 คา่อากรแสตมป์

    2.2 คา่ใช้จา่ยและภาษีทีจ่า่ยให้แกห่น่วยราชการ

3. คา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แกห่น่วยงานภายนอกหรือบคุคลอ่ืน

    3.1 คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน  ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ไม่คิดคา่บริการ ช าระผา่นเคร่ือง ATM ไม่คิดคา่บริการ  

 ช าระทีเ่คาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่คิดคา่บริการ ช าระผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ  ไม่คิดคา่บริการ  

 ช าระทีจ่ดุบริการรับช าระ **  (เฉพาะเงินสด) ช าระผา่นระบบอินเตอร์เน็ต/TMB Touch ไม่คิดคา่บริการ  

เคาน์เตอร์เซอร์วิส  (สงูสดุ 30,000 บาทตอ่รายการ) กทม./ปริมณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

ภมิูภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

เทสโก้ โลตสั  (สงูสดุ 49,000 บาทตอ่รายการตอ่วนั) 10 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

ศนูย์บริการลกูค้า TOT  (สงูสดุ 30,000 บาทตอ่รายการ) 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

 ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย์ -

    3.2 คา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบข้อมลูเครดิต ไม่คิดคา่บริการ

    3.3 คา่ใช้จา่ยกรณีเงินในบญัชีไม่พอจา่ย -

          (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน)

    3.4 คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดคา่บริการ

4. คา่ใช้จา่ยทีเ่ป็นต้นทนุในการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน

    4.1 คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี*้ งวดละ 100 บาท / บญัชี

    4.2 คา่ใช้จา่ยกรณีเช็คคืน ( ไม่เกิน 200 บาทตอ่ครัง้ ) -

    4.3 คา่ออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใช้บตัรในการเบิกถอน) -

    4.4 คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชีของแตล่ะงวด (ชดุที ่2 เป็นต้นไป) ไม่คิดคา่บริการ

    4.5 คา่ขอรหสัประจ าตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม ( กรณีใช้บตัรในการเบิกถอน) -

    4.6 คา่ขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คา่ใช้จา่ยประเภทเดียวกนัตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูค้าซ า้ซ้อนกนัไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจ านวนเงินทีไ่ด้จา่ยไปจริง และพอสมควรแกก่รณี ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยตามข้อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นคา่ใช้จา่ยตา่งประเภทกนั โดย ข้อ 3.4 เป็น

    คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริงทีธ่นาคารได้วา่จ้างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูค้า แตส่ าหรับข้อ 4.1 เป็นคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริงในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูค้าของธนาคาร ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยทีน่อกเหนือจากทีบ่ริษัทภายนอกด าเนินการแทนให้

 ** คา่บริการดงักลา่วเป็นคา่บริการตามอตัราทีผู่้ ให้บริการเรียกเก็บจากลกูค้า ณ จดุรับช าระเงิน และอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผู้ให้บริการแตล่ะราย

 - ส าหรับ ลกูค้ารายทีธ่นาคารให้สนิเช่ือ กอ่นวนัที ่1 กรกฎาคม 2548  ธนาคารได้ปรับลด ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่บริการ คา่ธรมเนียมใด ๆ   รวมกนัไม่เกิน 28.0 % ตอ่ปี โดยมีผลตัง้แต ่21 ตลุาคม 2548

 - ส าหรับรายละเอียดฉบบันี ้มีผลรวมถงึ ลกูค้าผลติภณัฑ์สนิเช่ือไลฟ์สไตล์พลสั (LifestylePlus) และ สนิเช่ือ TMB Balance Transfer (กรณีโอนเป็นเงินกู้ )

ธนาคารเป็นผู้ รับช าระคา่อากรแสตมป์แทนลกูค้า (อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสนิเช่ือ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท))

ตามคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง

รายละเอียดเก่ียวกบัดอกเบีย้ คา่บริการตา่งๆ และเบีย้ปรับทีส่ถาบนัการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบั

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่ 4 พฤศจิกายน 2559

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สงูสดุไม่เกิน 28.0 % ตอ่ปี
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สินเช่ือบตัรกดเงินสด TMB Ready Cash

1. ดอกเบีย้ คา่บริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ คา่บริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรับ 

2. คา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แกห่น่วยงานราชการ

    2.1 คา่อากรแสตมป์

    2.2 คา่ใช้จา่ยและภาษีทีจ่า่ยให้แกห่น่วยราชการ

3. คา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แกห่น่วยงานภายนอกหรือบคุคลอ่ืน

    3.1 คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน  ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ไม่คิดคา่บริการ ช าระผา่นเคร่ือง ATM ไม่คิดคา่บริการ  

 ช าระทีเ่คาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่คิดคา่บริการ ช าระผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ  ไม่คิดคา่บริการ  

 ช าระทีจ่ดุบริการรับช าระ **  (เฉพาะเงินสด) ช าระผา่นระบบอินเตอร์เน็ต/TMB Touch ไม่คิดคา่บริการ  

เคาน์เตอร์เซอร์วิส  (สงูสดุ 30,000 บาทตอ่รายการ) กทม./ปริมณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

ภมิูภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

เทสโก้ โลตสั  (สงูสดุ 49,000 บาทตอ่รายการตอ่วนั) 10 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

ศนูย์บริการลกูค้า TOT  (สงูสดุ 30,000 บาทตอ่รายการ) 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

 ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย์ -

    3.2 คา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบข้อมลูเครดิต ไม่คิดคา่บริการ

    3.3 คา่ใช้จา่ยกรณีเงินในบญัชีไม่พอจา่ย -

          (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน)

    3.4 คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดคา่บริการ

4. คา่ใช้จา่ยทีเ่ป็นต้นทนุในการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน

    4.1 คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี*้ งวดละ 100 บาท / บญัชี

    4.2 คา่ใช้จา่ยกรณีเช็คคืน ( ไม่เกิน 200 บาทตอ่ครัง้ ) -

    4.3 คา่ออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใช้บตัรในการเบิกถอน) ไม่คิดคา่บริการ

    4.4 คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชีของแตล่ะงวด (ชดุที ่2 เป็นต้นไป) ไม่คิดคา่บริการ

    4.5 คา่ขอรหสัประจ าตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม ( กรณีใช้บตัรในการเบิกถอน) ไม่คิดคา่บริการ

    4.6 คา่ขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คา่ใช้จา่ยประเภทเดียวกนัตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูค้าซ า้ซ้อนกนัไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจ านวนเงินทีไ่ด้จา่ยไปจริง และพอสมควรแกก่รณี ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยตามข้อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นคา่ใช้จา่ยตา่งประเภทกนั โดย ข้อ 3.4 เป็น

    คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริงทีธ่นาคารได้วา่จ้างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูค้า แตส่ าหรับข้อ 4.1 เป็นคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริงในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูค้าของธนาคาร ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยทีน่อกเหนือจากทีบ่ริษัทภายนอกด าเนินการแทนให้

 ** คา่บริการดงักลา่วเป็นคา่บริการตามอตัราทีผู่้ ให้บริการเรียกเก็บจากลกูค้า ณ จดุรับช าระเงิน และอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผู้ให้บริการแตล่ะราย

 - ส าหรับ ลกูค้ารายทีธ่นาคารให้สนิเช่ือ กอ่นวนัที ่1 กรกฎาคม 2548  ธนาคารได้ปรับลด ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่บริการ คา่ธรมเนียมใด ๆ   รวมกนัไม่เกิน 28.0 % ตอ่ปี โดยมีผลตัง้แต ่21 ตลุาคม 2548

 - ส าหรับรายละเอียดฉบบันี ้มีผลรวมถงึ ลกูค้าผลติภณัฑ์สนิเช่ือ TMB Balance Transfer ( กรณีโอนเป็นวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน)

ธนาคารเป็นผู้ รับช าระคา่อากรแสตมป์แทนลกูค้า (อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสนิเช่ือ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท))

ตามคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง

รายละเอียดเก่ียวกบัดอกเบีย้ คา่บริการตา่งๆ และเบีย้ปรับทีส่ถาบนัการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบั

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่ 4 พฤศจิกายน 2559

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สงูสดุไม่เกิน 28.0 % ตอ่ปี

SD-137-V.2-TH



สินเช่ือเอนกประสงค์ ประเภทไม่มีหลักประกัน ส าหรับพนักงาน TMB ที่เข้าท างานกับ TMB ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

1. ดอกเบีย้ คา่บริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรับ 

ดอกเบีย้ คา่บริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรับ 

2. คา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แกห่น่วยงานราชการ

    2.1 คา่อากรแสตมป์

    2.2 คา่ใช้จา่ยและภาษีทีจ่า่ยให้แกห่น่วยราชการ

3. คา่ใช้จา่ยทีจ่า่ยให้แกห่น่วยงานภายนอกหรือบคุคลอ่ืน

    3.1 คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน  ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ไม่คิดคา่บริการ ช าระผา่นเคร่ือง ATM ไม่คิดคา่บริการ  

 ช าระทีเ่คาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่คิดคา่บริการ ช าระผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ  ไม่คิดคา่บริการ  

 ช าระทีจ่ดุบริการรับช าระ **  (เฉพาะเงินสด) ช าระผา่นระบบอินเตอร์เน็ต/TMB Touch ไม่คิดคา่บริการ  

เคาน์เตอร์เซอร์วิส  (สงูสดุ 30,000 บาทตอ่รายการ) กทม./ปริมณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

ภมิูภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

เทสโก้ โลตสั  (สงูสดุ 49,000 บาทตอ่รายการตอ่วนั) 10 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

ศนูย์บริการลกูค้า TOT  (สงูสดุ 30,000 บาทตอ่รายการ) 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ว)

 ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย์ -

    3.2 คา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบข้อมลูเครดิต ไม่คิดคา่บริการ

    3.3 คา่ใช้จา่ยกรณีเงินในบญัชีไม่พอจา่ย -

          (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน)

    3.4 คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดคา่บริการ

4. คา่ใช้จา่ยทีเ่ป็นต้นทนุในการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน

    4.1 คา่ใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหนี*้ ไม่คิดคา่บริการ

    4.2 คา่ใช้จา่ยกรณีเช็คคืน ( ไม่เกิน 200 บาทตอ่ครัง้ ) -

    4.3 คา่ออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใช้บตัรในการเบิกถอน) -

    4.4 คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชีของแตล่ะงวด (ชดุที ่2 เป็นต้นไป) ไม่คิดคา่บริการ

    4.5 คา่ขอรหสัประจ าตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม ( กรณีใช้บตัรในการเบิกถอน) -

    4.6 คา่ขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คา่ใช้จา่ยประเภทเดียวกนัตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลกูค้าซ า้ซ้อนกนัไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจ านวนเงินทีไ่ด้จา่ยไปจริง และพอสมควรแกก่รณี ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยตามข้อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็นคา่ใช้จา่ยตา่งประเภทกนั โดย ข้อ 3.4 เป็น

    คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริงทีธ่นาคารได้วา่จ้างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูค้า แตส่ าหรับ ข้อ 4.1 เป็นคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริงในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูค้าของธนาคาร ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยทีน่อกเหนือจากทีบ่ริษัทภายนอกด าเนินการแทนให้

 ** คา่บริการดงักลา่วเป็นคา่บริการตามอตัราทีผู่้ ให้บริการเรียกเก็บจากลกูค้า ณ จดุรับช าระเงิน และอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผู้ให้บริการแตล่ะราย

ธนาคารเป็นผู้ รับช าระคา่อากรแสตมป์แทนลกูค้า (อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสนิเช่ือ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท))

ตามคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง

รายละเอียดเก่ียวกบัดอกเบีย้ คา่บริการตา่งๆ และเบีย้ปรับทีส่ถาบนัการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบั

เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัที ่ 4 พฤศจิกายน 2559

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สงูสดุไม่เกิน 28.0 % ตอ่ปี

SD-137-V.2-TH


