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ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเช่ือส่วนบุคคล 
(1.) ข้อมูลท่ัวไป  
ช่ือผู้ขำย / ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์  ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) / TMB 
ช่ือผลิตภัณฑ์: สินเช่ือบุคคล แคชทูโก (Cash2Go) 

ประเภทผลิตภัณฑ์: เป็นบริกำรสินเช่ืออเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเช่ือท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 
(Term Loan) เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค ำ้
ประกัน และคิดอัตรำดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก โดยเม่ือท่ำนได้รับกำรอนุมัติสินเช่ือ  
ธนำคำรจะโอนเงินทัง้จ ำนวนเข้ำบัญชีออมทรัพย์ของท่ำนตำมที่ระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่ง
ท่ำนสำมำรถช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือน 

จ ำนวนเงนิ / วงเงนิ   วงเงิน 15,000 – 1,500,000 บาท สงูสดุไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉล่ียต่อเดือน (กรณีลกูค้า
ใหม่ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสถาบนัผู้ให้บริการไม่เกิน 3 แห่ง) 

หมายเหตุ : วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีได้รับ จะพิจารณาวงเงินสินเช่ือบุคคลท่ีไม่มีหลักประกันทุก
ประเภทรวมกัน ได้แก่ วงเงินสินเช่ือบุคคล Cash2Go และวงเงินสินเช่ือบัตรกดเงินสด TMB 
Ready Cash 

  วิธีกำรรับเงินสินเช่ือ (Disbursement) ธนาคารจะโอนเงินสินเช่ือเข้าบญัชีออมทรัพย์ของ
ท่าน ตามท่ีระบไุว้ในใบสมคัร ดงันี ้
 กรณีบัญชีออมทรัพย์ TMB : ได้รับเงินสินเช่ือภายในวนัท าการเดียวกัน กับวนัท่ี

เปิดบญัชีสนิเช่ือ 
 กรณีบัญชีออมทรัพย์ของธนำคำรอ่ืน : ได้รับเงินสินเช่ือภายใน 2 วนัท าการ นบั

จากวนัท่ีเปิดบญัชีสนิเช่ือ 

ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ ระยะเวลาผ่อนช าระ : 12 - 60 เดือน  
(อายรุวมระยะเวลาผ่อนช าระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี) 

ประเภทกำรผ่อนช ำระ ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนเท่ำกันทุกงวด 
(2.) อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ  
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ปกต ิ(ต่อปี)* 

หมำยเหตุ :   
* อัตรำดอกเบีย้ท่ีท่ำนจะได้รับขึน้อยู่กับสถำนะและรำยได้ของท่ำน ว่ำอยู่ในกลุ่มลูกค้ำ
ประเภทใด ตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

รำยได้ประจ ำต่อเดือน 
อัตรำดอกเบีย้ (ต่อปี) 

พนักงำน/ข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกจิ 

ผู้ประกอบธุรกจิ
ส่วนตัว 

20,000 – 29,999 บำท CPR + 7% N/A 
30,000 – 49,999 บำท CPR + 3% CPR + 7% 
50,000 – 99,999 บำท CPR + 1% CPR + 7% 
100,000 บำทขึน้ไป CPR - 1% CPR + 4% 
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- อัตรำดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำ ส ำหรับ
สินเช่ือบุคคลที่ธนำคำรก ำหนด ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว และอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะตดิประกำศให้ทรำบที่สำขำ TMB และที่ www.tmbbank.com  
ทัง้นี ้อัตรำดอกเบีย้ CPR ล่ำสุดมีผลบังคับใช้ ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 = 18% 
ต่อปี 

อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ ส ำหรับค่ำงวดผ่อนช ำระรำยเดือนและจ ำนวนเงินทัง้หมดท่ีต้องช ำระคืนตลอดอำยสุญัญำ ขึน้อยู่
กบั ข้อมลูกำรขอสนิเช่ือของท่ำน ตวัอย่ำงประมำณกำรผ่อนช ำระ ดงันี ้
ตวัอย่างประมาณการ  ซึง่ค านวณจากจ านวนเงินต้น 100,000 บาท, ระยะเวลาผ่อนช าระ  
60 งวด และอตัราดอกเบีย้ในแต่ละอตัรา ดงันี ้

หมำยเหตุ :   
* อตัราดอกเบีย้ท่ีท่านจะได้รับ ขึน้อยู่กับสถานะและรายได้ของท่าน ว่าอยู่ในกลุ่มลกูค้าประเภท
ใดท่ีธนาคารก าหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดประเภทลกูค้าดงักลา่วได้ท่ี สาขา TMB 
- ธนาคารจะเร่ิมค านวณดอกเบีย้ ตามอตัราดอกเบีย้ในแต่ละกรณี เม่ือได้โอนเงินเข้าบญัชีออม
ทรัพย์ของลกูค้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
- อตัราดอกเบีย้ CPR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึง่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว อาจ
ท าให้ จ านวนเงินค่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืน เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ 

อัตรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) * 

ยอดผ่อนช ำระต่อ
เดือน 

จ ำนวนเงนิทัง้หมดที่ต้องช ำระคืน
ตลอดอำยุสัญญำ (ประมำณกำร) 

CPR - 1% = 17.00% 2,490 บำท 149,000 บำท 
CPR +1% = 19.00% 2,600 บำท 155,500 บำท 
CPR + 3% = 21.00% 2,710 บำท 162,500 บำท 
CPR + 4% = 22.00% 2,770 บำท 165,000 บำท 
CPR + 7% = 25.00% 2,940 บำท 176,000 บำท 

อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผิด
นัดช ำระ 

อัตรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมสูงสุด กรณีผิดนัดช ำระหนี ้ไม่เกิน 25% ต่อปี บนยอด
หนีค้งค้ำง โดยเร่ิมคิด นับแต่วันที่ศำลรับฟ้อง 

(3.) เงื่อนไข  
คุณสมบัตผู้ิสมัคร  พนักงำนประจ ำ / ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกจิ 

- อาย ุ20 - 59 ปี 
- รายได้ประจ าตัง้แต่ 20,000 บาท / เดือน ขึน้ไป 
- อายงุานปัจจบุนั ตัง้แต่ 4 เดือน ขึน้ไป 

 ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว / เจ้ำของกจิกำร 
- อาย ุ25 – 59 ปี 
- รายได้ประจ าตัง้แต่ 30,000 บาท / เดือน ขึน้ไป 
- กิจการปัจจบุนั จดทะเบียนด าเนนิการตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป  

(4,) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม  
ค่ำบริกำรต่ำง ๆ  ค่ำอำกรแสตมป์ :  ธนำคำรเป็นผู้รับช ำระค่ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ำ  

     [อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 

http://www.tmbbank.com/
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 ค่าธรรมเนียมช าระลา่ช้า :                                  ไม่คิดค่ำบริกำร 
 ค่าธรรมเนียมด าเนินการสนิเช่ือ :                       ไม่คิดค่ำบริกำร 
 ค่ำธรรมเนียมกรณีช ำระคืนต้นเงนิสินเช่ือก่อนก ำหนด (1-12 เดือนแรก)* :  

ค ำนวณจำกอัตรำส่วนต่ำงระหว่ำงอัตรำดอกเบีย้สูงสุดกับอัตรำดอกเบีย้สินเช่ือท่ี
ได้รับ (25% - X% ต่อปี) บนยอดเงินต้นคงเหลือ (Outstanding) โดยค ำนวณ
ระยะเวลำตัง้แต่วันที่รับสินเช่ือถงึวันที่ช ำระหนีคื้นปิดบัญชี 

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบข้อมูลเครดติ :             ไม่คิดค่ำบริกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหนี ้:  งวดละ 100 บำทต่อบัญชี (ยังไม่รวม VAT) 

 ค่ำขอส ำเนำใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) :          ไม่คิดค่ำบริกำร 
หมำยเหตุ :   
* วิธีค านวณค่าธรรมเนียมกรณีช าระคืนต้นเงินสนิเช่ือก่อนก าหนด (1-12 เดือนแรก)  

1) ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ หมายถึง อตัราดอกเบีย้สงูสดุ (ปัจจุบนัเท่ากบั 25%) ส าหรับลกูค้า
ท่ีได้รับอนมุตัิสนิเช่ือตัง้แต่ 1 สงิหาคม 2563 หกัด้วย อตัราดอกเบีย้สนิเช่ือท่ีลกูค้าได้รับ  

2) จ านวนวนั หมายถึง จ านวนวนัตัง้แต่วนัท่ีได้รับสนิเช่ือจนถึงช าระหนีคื้นปิดบญัชี 
ทัง้นี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าชา้ ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินกู้คืนก่อนก าหนด 
หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมแลว้สูงสดุไม่เกิน 25% ต่อปี 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน 
  ช ำระผ่ำนสำขำและช่องทำงกำรช ำระเงนิของ TMB :   ไม่คิดค่ำบริกำร 
 ช าระท่ีสาขา TMB 
 ช าระด้วยการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB โดย 
 หกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมตัิ 
 ผ่านเคร่ือง ATM หรือ เคร่ือง ADM ของ TMB 
 ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1558 
 ผ่านบริการ TMB Internet Banking (www.tmbdirect.com) 
 ผ่านบริการทีเอ็มบี ทชั (TMB Touch) 

  ช าระผ่านตวัแทนรับช าระ (อตัรารวม VAT แล้ว) * : 
 เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดช าระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) ค่าบริการ 15 บาท/

รายการ ส าหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/รายการ ส าหรับเขต
ต่างจงัหวดั 

 เทสโก้โลตัส (ยอดช าระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/วัน) ค่าบริการ 10 บาท/
รายการ ทัว่ประเทศ 

หมำยเหตุ :   
* ท่านควรช าระก่อนวนัครบก าหนดช าระอย่างน้อย 2 วนัท าการและจดัเก็บ ใบรับฝากช าระไว้
เป็นหลกัฐานการช าระเงินทกุครัง้ 

* ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินผ่านจดุบริการรับช าระตา่งๆ เป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีตวัแทน
รับช าระ เรียกเก็บจากท่าน ณ จดุรับช าระเงิน ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบัตวัแทนรับ
ช าระนัน้ๆ 

 

http://www.tmbdirect.com/
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(5.) ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน  
ข้อควรระวัง  กรณีที่ท่ำนต้องกำรช ำระเงนิคืนเพื่อปิดบัญชีสินเช่ือ หรือ ช ำระเงนิงวดสุดท้ำย โปรด

ติดต่อ TMB Contact Center โทร.1558 หรือ สำขำ TMB เพื่อสอบถำมยอดเงินรวมที่
ต้องช ำระทัง้หมด (เงนิต้นและดอกเบีย้) ก่อนกำรช ำระเงนิ 

 ท่ำนต้องช ำระคืนเงินสินเช่ือและดอกเบีย้ให้กับธนำคำรตำมจ ำนวน ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้กำรช ำระคืนเงินสินเช่ือและดอกเบีย้ในงวดสุดท้ำย ท่ำน
ต้องช ำระคืนยอดคงค้ำงเงินสินเช่ือและดอกเบีย้ที่ ต้องช ำระทัง้หมด ให้แก่ธนำคำร
จนครบถ้วน 

 ในการติดตามทวงถามหนี:้ ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร 
โดยจะประกาศช่ือผู้ด าเนินการแทนธนาคาร ไว้ท่ีส านกังานใหญ่ หรือ ท่ีสาขา TMB และอาจ
มีค่าติดตามทวงถามหนี ้

 สิทธิในการหกักลบลบหนี:้ ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของท่าน เพ่ือช าระ
หนีค้งค้างท่ีท่านมีอยู่กบัธนาคาร 

 ธนาคารอาจใช้สทิธิระงบั / ยกเลกิการใช้วงเงิน หากท่านไม่ช าระยอดหนีค้งค้างเม่ือถึง 
ก าหนดช าระ และอาจด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

 ท่านสามารถช าระเงินกู้ มากกว่าค่างวดปกติ เพ่ือลดเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีต้องจ่ายให้กับ
ธนาคารได้ (ดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก) 

กำรแจ้งให้ช ำระหนีห้รือ
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 

 ท่ำนจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชี ที่ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ / Email ตำมที่
ท่ำนได้แจ้งไว้กับธนำคำร ซึง่จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินสนิเช่ือ, จ านวนเงินผ่อน
ช าระตามสญัญา, ยอดเงินช าระงวดนี,้ ยอดเงินค้างช าระ, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม
หนี,้ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และยอดเงนิรวมท่ีต้องช าระ เป็นต้น 

 ท่านจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีช าระคืนต้นเงินสนิเช่ือก่อนก าหนด (1-12 เดือนแรก)ใน
อตัราท่ีธนาคารก าหนด ในกรณีดงันี ้
 กรณีท่ีท่านช าระค่างวด มากกวา่คา่งวดตามสญัญา ท าให้มีผลช าระเสร็จสิน้ก่อน

ครบก าหนดสญัญา (ภายใน 12 เดือนแรก)  

 ธนำคำรจะพจิำรณำยกเว้นค่ำธรรมเนียมกรณีช ำระคืนต้นเงนิสินเช่ือก่อนก ำหนด ใน
กรณีที่ท่ำนได้รับอนุมัตสิินเช่ือแล้ว แต่ไม่ประสงค์รับเงนิสินเช่ือด้วยเหตุใดๆ โดยได้
ช ำระคืนต้นเงนิสินเช่ือทัง้หมดภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่ได้รับกำรโอนเงนิสินเช่ือ
เข้ำบัญชีออมทรัพย์ของท่ำน ทัง้นี ้ท่ำนจะต้องแสดงหลักฐำนเพ่ือพสูิจน์ได้ว่ำไม่เคย
มีรำยกำรเบิกใช้เงนิสินเช่ือออกจำกบัญชีออมทรัพย์ดังกล่ำว 

 วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date) : ก่อนวนัครบก าหนดช าระ 20 วนั 
 วันครบก ำหนดช ำระ (Payment Due Date) : ทกุวนัท่ี 1, 5, 10, 15, 20, 25 ของเดือน 

[ก าหนดโดยระบบอตัโนมติั ซ่ึงท่านสามารถดูไดจ้ากหนงัสือแจ้งผลการอนมุติัสินเชื่อ หรือ 
ใบแจ้งยอดบญัชี (Statement)] 

     (ลูกคา้สามารถเลือกวนัครบก าหนดช าระไดเ้อง เฉพาะโปรแกรมการสมคัรสินเชื่อบคุคล 
Cash2Go ผ่านช่องทาง TMB Touch โดยไม่ตอ้งใชเ้อกสาร) 

กำรแจ้งได้รับช ำระเงนิจำกลูกค้ำ ท่ำนจะได้รับใบเสร็จรับเงนิ ที่ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ / Email ตำมที่ท่ำนได้
แจ้งไว้กับธนำคำร ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น รายละเอียดรายการรับช าระ ประกอบด้วย 
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ยอดท่ีรับช าระ, เงินต้น, ดอกเบีย้, ค่าติดตามทวงถามหนี/้ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และรายละเอียด
ภาระหนีค้งเหลือ ประกอบด้วย เงินต้น, ดอกเบีย้ปกต,ิ ดอกเบีย้ผิดนดั/ดอกเบีย้คงค้างตัง้พกั เป็น
ต้น 

กำรแจ้งเปล่ียนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้บริกำร หรือกำรแจ้งเตือนที่
ส ำคัญต่ำงๆ  

 ธนำคำรแจ้งข้อมูลให้ลูกค้ำทรำบ 

 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรที่มีผลกระทบต่อกำร
ใช้บริกำรของลูกค้ำ ธนำคำรจะมีกำรส่ือสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญ
ของกำรเปล่ียนแปลง ให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ ของธนาคาร 

 ลูกค้ำแจ้งข้อมูลให้ธนำคำรทรำบ 

 ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวของ
ท่ำน  เช่น  ช่ือ-นามสกุล อาชีพ สถานท่ีท างาน สถานท่ีอยู่  เบอร์โทรศัพท์ และ
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้การส่ือสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกำรแจ้ง
ผ่ำนสำขำ TMB รวมทัง้ช่องทำงอ่ืนๆ  ของธนำคำรที่อำจเพิ่มขึน้ในอนำคต 

(6.) ช่องทำงในกำรตดิต่อ/ร้องเรียน  

ช่องทำงในกำรตดิต่อผู้ให้บริกำร  หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิ ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียด
เพิ่มเตมิได้ที่ www.tmbbank.com หรือ ตดิต่อสอบถำมได้ที่ TMB Contact Center 
โทร.1558 หรือ ที่สำขำ TMB  

 
ช่องทำงในกำรแจ้งข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ TMB Contact Center โทร.1558 

หรือสำขำ TMB 
 
ข้อควรระวัง ! 
 สินเช่ือบุคคล ดอกเบีย้คิดตัง้แต่วันท่ีได้รับเงนิกู้ โดยหำกท่ำนผิดนัดช ำระอำจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิตำมทวงถำม 

หนีเ้พิ่ม 
 ท่ำนควรเข้ำใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดตดิต่อเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร หรือ 

TMB Contact Center  โทร.1558 หรือ ศึกษำเพิ่มเตมิที่ www.tmbbank.com  
 

คิด 360 องศำ ก่อนตัดสินใจกู้ ! 
 การกู้ครัง้นีมี้ความจ าเป็น และมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน 
 หลงัจากการกู้ครัง้นีจ้ะไม่กระทบตอ่สถานะทางการเงินทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต  
 ท่านได้ประมาณรายรับรายจ่ายหลงัช าระยอดผ่อนต่อเดือนแล้วว่า มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการด ารงชีวิตโดยไม่ล าบาก และ

มีความสามารถในการช าระยอดผอ่นต่อเดือนได้จนครบสญัญา 
 

http://www.tmbbank.com/
http://www.tmbbank.com/

