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ข้ อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อส่ วนบุคคล
(1.) ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ขำย / ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) / TMB
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก (Cash2Go)
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
เป็ นบริ กำรสินเชื่ อ อเนกประสงค์ ในรู ป แบบของวงเงินสินเชื่ อ ที่มีกำหนดระยะเวลำ
(Term Loan) เพื่อใช้ ในกำรอุปโภคบริโภคส่ วนบุคคล ไม่ ต้องใช้ หลักทรั พย์ หรื อบุคคลคำ้
ประกัน และคิดอัตรำดอกเบีย้ แบบลดต้ นลดดอก โดยเมื่อท่ ำนได้ รับกำรอนุ มัติสินเชื่อ
ธนำคำรจะโอนเงินทัง้ จำนวนเข้ ำบัญชีออมทรั พย์ ของท่ ำนตำมที่ระบุไว้ ในใบสมัคร ซึ่ง
ท่ ำนสำมำรถชำระคืนเป็ นงวดรำยเดือน
จำนวนเงิน / วงเงิน
 วงเงิน 15,000 – 1,500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (กรณีลกู ค้ า
ใหม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสถาบันผู้ให้ บริ การไม่เกิน 3 แห่ง)
หมายเหตุ : วงเงินสินเชื่ อสูงสุดที่ได้ รับ จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อบุคคลที่ ไม่มีหลักประกันทุก
ประเภทรวมกัน ได้ แก่ วงเงินสินเชื่ อบุคคล Cash2Go และวงเงินสินเชื่ อบัตรกดเงินสด TMB
Ready Cash
 วิธีกำรรั บเงินสินเชื่อ (Disbursement) ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อเข้ าบัญชีออมทรัพย์ของ
ท่าน ตามที่ระบุไว้ ในใบสมัคร ดังนี ้
 กรณี บัญชีออมทรั พย์ TMB : ได้ รับเงินสินเชื่อภายในวันทาการเดียวกัน กับวันที่
เปิ ดบัญชีสนิ เชื่อ
 กรณีบัญชีออมทรั พย์ ของธนำคำรอื่น : ได้ รับเงินสินเชื่อภายใน 2 วันทาการ นับ
จากวันที่เปิ ดบัญชีสนิ เชื่อ
ระยะเวลำกำรผ่ อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนชาระ : 12 - 60 เดือน
(อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระคืนต้ องไม่เกิน 60 ปี )

ประเภทกำรผ่ อนชำระ
(2.) อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ
อัตรำดอกเบีย้

ผ่ อนชำระเป็ นรำยเดือนเท่ ำกันทุกงวด
อัตรำดอกเบีย้ ปกติ (ต่ อปี )*
อัตรำดอกเบีย้ (ต่ อปี )
รำยได้ ประจำต่ อเดือน

พนักงำน/ข้ ำรำชกำร/
รั ฐวิสำหกิจ
CPR + 7%
CPR + 3%
CPR + 1%
CPR - 1%

ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่ วนตัว
N/A
CPR + 7%
CPR + 7%
CPR + 4%

20,000 – 29,999 บำท
30,000 – 49,999 บำท
50,000 – 99,999 บำท
100,000 บำทขึน้ ไป
หมำยเหตุ :
* อัตรำดอกเบีย้ ที่ท่ำนจะได้ รับขึน้ อยู่กับสถำนะและรำยได้ ของท่ ำน ว่ ำอยู่ในกลุ่มลูกค้ ำ
ประเภทใด ตำมที่ธนำคำรกำหนด
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อัตรำดอกเบีย้ และกำรคำนวณ

- อัตรำดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ ขัน้ ต่ำ สำหรั บ
สินเชื่อบุคคลที่ธนำคำรกำหนด ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว และอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะติดประกำศให้ ทรำบที่สำขำ TMB และที่ www.tmbbank.com
ทัง้ นี ้ อัตรำดอกเบีย้ CPR ล่ ำสุดมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 = 18%
ต่ อปี
สำหรับค่ำงวดผ่อนชำระรำยเดือนและจำนวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชำระคืนตลอดอำยุสญ
ั ญำ ขึ ้นอยู่
กับ ข้ อมูลกำรขอสินเชื่อของท่ำน ตัวอย่ำงประมำณกำรผ่อนชำระ ดังนี ้
ตัวอย่างประมาณการ ซึง่ คานวณจากจานวนเงินต้ น 100,000 บาท, ระยะเวลาผ่อนชาระ
60 งวด และอัตราดอกเบี ้ยในแต่ละอัตรา ดังนี ้
อัตรำดอกเบีย้
(ต่ อปี ) *

ยอดผ่ อนชำระต่ อ
เดือน

จำนวนเงินทัง้ หมดที่ต้องชำระคืน
ตลอดอำยุสัญญำ (ประมำณกำร)

CPR - 1% = 17.00%
CPR +1% = 19.00%
CPR + 3% = 21.00%
CPR + 4% = 22.00%
CPR + 7% = 25.00%

2,490 บำท
2,600 บำท
2,710 บำท
2,770 บำท
2,940 บำท

149,000 บำท
155,500 บำท
162,500 บำท
165,000 บำท
176,000 บำท

หมำยเหตุ :
* อัตราดอกเบี ้ยที่ท่านจะได้ รับ ขึ ้นอยู่กับสถานะและรายได้ ของท่าน ว่าอยู่ในกลุ่มลูกค้ าประเภท
ใดที่ธนาคารกาหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดประเภทลูกค้ าดังกล่าวได้ ที่ สาขา TMB
- ธนาคารจะเริ่ มคานวณดอกเบี ้ย ตามอัตราดอกเบี ้ยในแต่ละกรณี เมื่อได้ โอนเงินเข้ าบัญชีออม
ทรัพย์ของลูกค้ าเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
- อัตราดอกเบี ้ย CPR อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจ
ทาให้ จานวนเงินค่างวดหรื อจานวนงวดในการชาระคืน เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้
อัตรำดอกเบีย้ หรื อเบีย้ ปรั บกรณีผิด อัตรำดอกเบีย้ และค่ ำธรรมเนียมสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี ้ ไม่ เกิน 25% ต่ อปี บนยอด
นัดชำระ
หนีค้ งค้ ำง โดยเริ่มคิด นับแต่ วันที่ศำลรั บฟ้อง
(3.) เงื่อนไข
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
 พนักงำนประจำ / ข้ ำรำชกำร / พนักงำนรั ฐวิสำหกิจ
- อายุ 20 - 59 ปี
- รายได้ ประจาตังแต่
้ 20,000 บาท / เดือน ขึ ้นไป
- อายุงานปั จจุบนั ตังแต่
้ 4 เดือน ขึ ้นไป
 ผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัว / เจ้ ำของกิจกำร
- อายุ 25 – 59 ปี
- รายได้ ประจาตังแต่
้ 30,000 บาท / เดือน ขึ ้นไป
- กิจการปั จจุบนั จดทะเบียนดาเนินการตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป
(4,) ค่ ำบริกำร/ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำบริกำรต่ ำง ๆ
 ค่ ำอำกรแสตมป์ : ธนำคำรเป็ นผู้รับชำระค่ ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ ำ
[อัตราปกติ 0.05% ของวงเงิ นสิ นเชื ่อ (สูงสุดไม่เกิ น 10,000 บาท)]
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 ค่าธรรมเนียมชาระล่าช้ า :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
 ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อ :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
 ค่ ำธรรมเนียมกรณีชำระคืนต้ นเงินสินเชื่อก่ อนกำหนด (1-12 เดือนแรก)* :
คำนวณจำกอัตรำส่ วนต่ ำงระหว่ ำงอัตรำดอกเบีย้ สูงสุดกับอัตรำดอกเบีย้ สินเชื่อที่
ได้ รั บ (25% - X% ต่ อปี ) บนยอดเงิ น ต้ นคงเหลื อ (Outstanding) โดยค ำนวณ
ระยะเวลำตัง้ แต่ วันที่รับสินเชื่อถึงวันที่ชำระหนีค้ ืนปิ ดบัญชี
 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรตรวจสอบข้ อมูลเครดิต :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้ : งวดละ 100 บำทต่ อบัญชี (ยังไม่ รวม VAT)
 ค่ ำขอสำเนำใบแจ้ งยอดบัญชี (Statement) :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
หมำยเหตุ :
* วิธีคานวณค่าธรรมเนียมกรณีชาระคืนต้ นเงินสินเชื่อก่อนกาหนด (1-12 เดือนแรก)
1) ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยสูงสุด (ปั จจุบนั เท่ากับ 25%) สาหรับลูกค้ า
ที่ได้ รับอนุมตั ิสนิ เชื่อตังแต่
้ 1 สิงหาคม 2563 หักด้ วย อัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อที่ลกู ค้ าได้ รับ
2) จานวนวัน หมายถึง จานวนวันตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับสินเชื่อจนถึงชาระหนี ้คืนปิ ดบัญชี
ทัง้ นี ้ ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าเบี ้ยปรับล่าช้า ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิ นกู้คืนก่อนกาหนด
หรื อ ค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วสูงสุดไม่เกิ น 25% ต่อปี
 ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
 ชำระผ่ ำนสำขำและช่ องทำงกำรชำระเงินของ TMB : ไม่ คิดค่ ำบริกำร
 ชาระที่สาขา TMB
 ชาระด้ วยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB โดย
 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
 ผ่านเครื่ อง ATM หรื อ เครื่ อง ADM ของ TMB
 ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1558
 ผ่านบริ การ TMB Internet Banking (www.tmbdirect.com)
 ผ่านบริ การทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch)
 ชาระผ่านตัวแทนรับชาระ (อัตรารวม VAT แล้ ว) * :
 เคำน์ เตอร์ เซอร์ วิส (ยอดชาระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) ค่าบริ การ 15 บาท/
รายการ สาหรั บเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และ 20 บาท/รายการ สาหรั บเขต
ต่างจังหวัด
 เทสโก้ โลตัส (ยอดชาระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/วัน) ค่าบริ การ 10 บาท/
รายการ ทัว่ ประเทศ
หมำยเหตุ :
* ท่านควรชาระก่อนวันครบกาหนดชาระอย่างน้ อย 2 วันทาการและจัดเก็บ ใบรับฝากชาระไว้
เป็ นหลักฐานการชาระเงินทุกครัง้
* ค่าธรรมเนียมในการชาระเงินผ่านจุดบริ การรับชาระต่างๆ เป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตวั แทน
รับชาระ เรี ยกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชาระเงิน ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ตัวแทนรับ
ชาระนันๆ
้
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(5.) ข้ อแนะนำ/คำเตือน
ข้ อควรระวัง

กำรแจ้ งให้ ชำระหนีห้ รื อ
ค่ ำธรรมเนียมต่ ำง ๆ

กำรแจ้ งได้ รับชำระเงินจำกลูกค้ ำ

 กรณีท่ ที ่ ำนต้ องกำรชำระเงินคืนเพื่อปิ ดบัญชีสินเชื่อ หรื อ ชำระเงินงวดสุดท้ ำย โปรด
ติดต่ อ TMB Contact Center โทร.1558 หรื อ สำขำ TMB เพื่อสอบถำมยอดเงินรวมที่
ต้ องชำระทัง้ หมด (เงินต้ นและดอกเบีย้ ) ก่ อนกำรชำระเงิน
 ท่ ำ นต้ อ งช ำระคื น เงิ น สิ น เชื่ อ และดอกเบี ย้ ให้ กั บ ธนำคำรตำมจ ำนวน ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด ทัง้ นี ้ กำรชำระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ ในงวดสุดท้ ำย ท่ ำน
ต้ องชำระคืนยอดคงค้ ำงเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ ที่ต้องชำระทัง้ หมด ให้ แก่ ธนำคำร
จนครบถ้ วน
 ในการติดตามทวงถามหนี:้ ธนาคารอาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นเรี ยกเก็บหนีแ้ ทนธนาคาร
โดยจะประกาศชื่อผู้ดาเนินการแทนธนาคาร ไว้ ที่สานักงานใหญ่ หรื อ ที่สาขา TMB และอาจ
มีค่าติดตามทวงถามหนี ้
 สิทธิในการหักกลบลบหนี ้: ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อชาระ
หนี ้คงค้ างที่ท่านมีอยู่กบั ธนาคาร
 ธนาคารอาจใช้ สทิ ธิระงับ / ยกเลิกการใช้ วงเงิน หากท่านไม่ชาระยอดหนี ้คงค้ างเมื่อถึง
กาหนดชาระ และอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
 ท่านสามารถชาระเงินกู้มากกว่าค่างวดปกติ เพื่ อลดเงินต้ นและดอกเบี ย้ ที่ ต้องจ่ายให้ กับ
ธนาคารได้ (ดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอก)
 ท่ ำนจะได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชี ที่ธนำคำรได้ ส่งให้ ท่ำนทำงไปรษณีย์ / Email ตำมที่
ท่ ำนได้ แจ้ งไว้ กับธนำคำร ซึง่ จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินสินเชื่อ, จานวนเงินผ่อน
ชาระตามสัญญา, ยอดเงินชาระงวดนี ้, ยอดเงินค้ างชาระ, ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถาม
หนี ้, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และยอดเงินรวมที่ต้องชาระ เป็ นต้ น
 ท่านจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีชาระคืนต้ นเงินสินเชื่อก่อนกาหนด (1-12 เดือนแรก)ใน
อัตราที่ธนาคารกาหนด ในกรณีดงั นี ้
 กรณีที่ท่านชาระค่างวด มากกว่าค่างวดตามสัญญา ทาให้ มีผลชาระเสร็ จสิ ้นก่อน
ครบกาหนดสัญญา (ภายใน 12 เดือนแรก)
 ธนำคำรจะพิจำรณำยกเว้ นค่ ำธรรมเนียมกรณีชำระคืนต้ นเงินสินเชื่อก่ อนกำหนด ใน
กรณีท่ ที ่ ำนได้ รับอนุมัตสิ ินเชื่อแล้ ว แต่ ไม่ ประสงค์ รับเงินสินเชื่อด้ วยเหตุใดๆ โดยได้
ชำระคืนต้ นเงินสินเชื่อทัง้ หมดภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่ได้ รับกำรโอนเงินสินเชื่อ
เข้ ำบัญชีออมทรั พย์ ของท่ ำน ทัง้ นี ้ ท่ ำนจะต้ องแสดงหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ ได้ ว่ำไม่ เคย
มีรำยกำรเบิกใช้ เงินสินเชื่อออกจำกบัญชีออมทรั พย์ ดังกล่ ำว
 วันสรุ ปยอดบัญชี (Statement Date) : ก่อนวันครบกาหนดชาระ 20 วัน
 วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date) : ทุกวันที่ 1, 5, 10, 15, 20, 25 ของเดือน
[กาหนดโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากหนังสือแจ้งผลการอนุมตั ิ สินเชื ่อ หรื อ
ใบแจ้งยอดบัญชี (Statement)]
(ลูกค้าสามารถเลือกวันครบกาหนดชาระได้เอง เฉพาะโปรแกรมการสมัครสิ นเชื ่อบุคคล
Cash2Go ผ่านช่องทาง TMB Touch โดยไม่ตอ้ งใช้เอกสาร)
ท่ ำนจะได้ รับใบเสร็จรับเงิน ที่ธนำคำรได้ ส่งให้ ท่ำนทำงไปรษณีย์ / Email ตำมที่ท่ำนได้
แจ้ งไว้ กับธนำคำร ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ ำงๆ เช่น รายละเอียดรายการรับชาระ ประกอบด้ วย
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กำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้ บริกำร หรื อกำรแจ้ งเตือนที่
สำคัญต่ ำงๆ

ยอดที่รับชาระ, เงินต้ น, ดอกเบี ้ย, ค่าติดตามทวงถามหนี ้/ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และรายละเอียด
ภาระหนี ้คงเหลือ ประกอบด้ วย เงินต้ น, ดอกเบี ้ยปกติ, ดอกเบี ้ยผิดนัด/ดอกเบี ้ยคงค้ างตังพั
้ ก เป็ น
ต้ น
ธนำคำรแจ้ งข้ อมูลให้ ลูกค้ ำทรำบ
 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หรื อกำรให้ บริ กำรที่มีผลกระทบต่ อกำร
ใช้ บริ กำรของลูกค้ ำ ธนำคำรจะมีกำรสื่อสำรหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสำระสำคัญ
ของกำรเปลี่ยนแปลง ให้ ลูกค้ ำทรำบล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ ำ 30 วัน ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ ของธนาคาร
ลูกค้ ำแจ้ งข้ อมูลให้ ธนำคำรทรำบ
 ท่ ำนจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบทันทีท่ ีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมู ลส่ วนตัวของ
ท่ ำน เช่ น ชื่ อ -นามสกุ ล อาชี พ สถานที่ ท างาน สถานที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ และ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ การสื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยกำรแจ้ ง
ผ่ ำนสำขำ TMB รวมทัง้ ช่ องทำงอื่นๆ ของธนำคำรที่อำจเพิ่มขึน้ ในอนำคต

(6.) ช่ องทำงในกำรติดต่ อ/ร้ องเรี ยน
ช่ องทำงในกำรติดต่ อผู้ให้ บริกำร

 หำกมีข้อสงสัยหรื อต้ องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่ ำนสำมำรถเข้ ำไปดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ ท่ ี www.tmbbank.com หรื อ ติดต่ อสอบถำมได้ ท่ ี TMB Contact Center
โทร.1558 หรื อ ที่สำขำ TMB

ช่ องทำงในกำรแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน

กรณีมีข้อร้ องเรี ยนใดๆ สำมำรถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนได้ ท่ ี TMB Contact Center โทร.1558
หรื อสำขำ TMB

ข้ อควรระวัง !
 สินเชื่อบุคคล ดอกเบีย้ คิดตัง้ แต่ วันที่ได้ รับเงินกู้ โดยหำกท่ ำนผิดนัดชำระอำจมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำม
หนีเ้ พิ่ม
 ท่ ำนควรเข้ ำใจผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขก่ อนตัดสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร หรื อ
TMB Contact Center โทร.1558 หรื อ ศึกษำเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com
คิด 360 องศำ ก่ อนตัดสินใจกู้ !
 การกู้ครัง้ นี ้มีความจาเป็ น และมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
 หลังจากการกู้ครัง้ นี ้จะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
 ท่านได้ ประมาณรายรับรายจ่ายหลังชาระยอดผ่อนต่อเดือนแล้ วว่า มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการดารงชีวิตโดยไม่ลาบาก และ
มีความสามารถในการชาระยอดผ่อนต่อเดือนได้ จนครบสัญญา
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