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ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อส่วนบุคคล
1. ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์
2. ชือ่ ผลิตภัณฑ์

3. อัตรำดอกเบีย้

4. ดอกเบีย้ และค่ำธรรมเนียม
สูงสุด กรณีผดิ นัดชำระหนี้
5. ค่ำบริกำรต่ำง ๆ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
สินเชือ่ บุคคล แคชทูโก (Cash2Go)
เป็ นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกาหนดระยะเวลา (Term
Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคา้ ประกัน และ
คิดอัตราดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก โดยเมื่อท่านได้รบั การอนุมตั สิ ินเชื่อฯ ธนาคารจะโอนเงิน
ทัง้ จานวนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ซึง่ ท่านสามารถชาระคืนเป็ น
งวดรายเดือน
อัตราดอกเบีย้ ปกติ (ต่อปี )*
ตัง้ แต่ CPR – 1% = 17% ถึง CPR + 7% = 25%
หมำยเหตุ :
* อัตราดอกเบีย้ ที่ทา่ นจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั สถานะและรายได้ของท่าน ว่าอยูใ่ นกลุ่มลูกค้า
ประเภทใด ตามที่ธนาคารกาหนด
- อัตราดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ต่า สาหรับ
สินเชื่อบุคคลที่ธนาคารกาหนด ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ประกาศธนาคาร ซึ่งจะติดประกาศให้ทราบที่สาขา TMB และที่ www.tmbbank.com ทัง้ นี ้
อัตราดอกเบีย้ CPR ล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 = 18% ต่อปี
ปั จจุบนั ธนาคารไม่มดี อกเบีย้ เพิม่ เติมกรณีคา้ งชาระ ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม
ยังคงเท่าเดิมตามที่ได้รบั อนุมตั ิ
5.1 ค่าอากรแสตมป์ ฯ : ธนำคำรเป็ นผู้รับชำระค่ำอำกรแสตมป์ แทนลูกค้ำ
[อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชือ่ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)]
5.2 ค่าธรรมเนียมชาระล่าช้า :
ไม่คิดค่ำบริกำร
5.3 ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อ :
ไม่คิดค่ำบริกำร
5.4 ค่าธรรมเนียมกรณีชาระคืนต้นเงินสินเชื่อก่อนกาหนด (1-12 เดือนแรก)* :
คำนวณจำกอัตรำส่วนต่ำงระหว่ำงอัตรำดอกเบีย้ สูงสุดกับอัตรำดอกเบีย้ สินเชือ่ ที่
ได้รับ (25% - X% ต่อปี ) บนยอดเงินต้นคงเหลือ (Outstanding) โดยคำนวณ
ระยะเวลำตั้งแต่วนั ทีร่ ับสินเชือ่ ถึงวันทีช่ ำระหนีค้ ืนปิ ดบัญชี
5.5 ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต :
ไม่คิดค่ำบริกำร
5.6 ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้ : งวดละ 100 บำทต่อบัญชี (ยังไม่รวม VAT)
5.7 ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) : ไม่คิดค่ำบริกำร
หมำยเหตุ :
* วิธีคานวณค่าธรรมเนียมกรณีชาระคืนต้นเงินสินเชื่อก่อนกาหนด (1-12 เดือนแรก)
1) ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ หมายถึง อัตราดอกเบีย้ สูงสุด (ปัจจุบนั เท่ากับ 25%) สาหรับ
ลูกค้าที่ได้รบั อนุมตั ิสินเชื่อตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2563 หักด้วย อัตราดอกเบีย้ สินเชื่อที่ลกู ค้า
ได้รบั
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2) จานวนวัน หมายถึง จานวนวันตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั สินเชื่อจนถึงชาระหนีค้ ืนปิ ดบัญชี
ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบีย้ ปรับล่าช้า ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินกูค้ นื ก่อน
กาหนด หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

6. ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ

5.8 ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
• ชาระผ่านสาขาและช่องทางการชาระเงินของ TMB : ไม่คิดค่ำบริกำร
▪ ชาระที่สาขา TMB
▪ ชาระด้วยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB โดย
➢ หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
➢ ผ่านเครื่อง ATM หรือ เครื่อง ADM ของ TMB
➢ ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1558
➢ ผ่านบริการ TMB Internet Banking (www.tmbdirect.com)
➢ ผ่านบริการทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch)
• ชาระผ่านตัวแทนรับชาระ (อัตรารวม VAT แล้ว) * :
▪ เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดชาระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)
ค่าบริการ 15 บาท/รายการ สาหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/รายการ
สาหรับเขตต่างจังหวัด
▪ เทสโก้โลตัส (ยอดชาระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/วัน) ค่าบริการ 10 บาท/
รายการ ทั่วประเทศ
หมำยเหตุ :
* ท่านควรชาระก่อนวันครบกาหนดชาระอย่างน้อย 2 วันทาการและจัดเก็บ ใบรับฝากชาระไว้
เป็ นหลักฐานการชาระเงินทุกครัง้
* ค่าธรรมเนียมในการชาระเงินผ่านจุดบริการรับชาระต่างๆ เป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
ตัวแทนรับชาระ เรียกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชาระเงิน ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั
ตัวแทนรับชาระนัน้ ๆ
6.1 กรณีท่ที ่านต้องการชาระเงินคืนเพื่อปิ ดบัญชีสินเชื่อ หรือ ชาระเงินงวดสุดท้าย โปรดติดต่อ
TMB Contact Center โทร.1558 หรือ สาขา TMB เพื่อสอบถามยอดเงินรวมที่ตอ้ งชาระ
ทัง้ หมด (เงินต้นและดอกเบีย้ ) ก่อนการชาระเงิน
6.2 ท่านต้องชาระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ ให้กบั ธนาคารตามจานวน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ทัง้ นี ้ การชาระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ ในงวดสุดท้าย ท่านต้องชาระคืนยอดคง
ค้างเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ ที่ตอ้ งชาระทัง้ หมด ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
6.3 ในการติดตามทวงถามหนี:้ ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เรียกเก็บหนีแ้ ทนธนาคาร
โดยจะประกาศชื่อผูด้ าเนินการแทนธนาคาร ไว้ท่สี านักงานใหญ่ หรือ ที่สาขา TMB
6.4 สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี:้ ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อ
ชาระหนีค้ งค้างที่ท่านมีอยู่กบั ธนาคาร
6.5 ธนาคารอาจใช้สิทธิ์ระงับ / ยกเลิกการใช้วงเงิน หากท่านไม่ชาระยอดหนีค้ งค้างเมื่อถึงกาหนด
ชาระ และอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
6.6 ท่านสามารถชาระเงินกูม้ ากกว่าค่างวดปกติ เพื่อลดเงินต้นและดอกเบีย้ ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั
ธนาคารได้ (ดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก)
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7. กำรแจ้งให้ชำระหนีห้ รือ
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ

6.7 ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีชาระคืนต้นเงินสินเชื่อก่อนกาหนด (1-12 เดือนแรก)
ในอัตราที่ธนาคารกาหนด ในกรณีดงั นี ้
• กรณีท่ที ่านชาระค่างวด มากกว่าค่างวดตามสัญญา ทาให้มีผลชาระเสร็จสิน้ ก่อนครบ
กาหนดสัญญาฯ (ภายใน 12 เดือนแรก)
6.8 ธนาคารจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีชาระคืนต้นเงินสินเชื่อก่อนกาหนดฯ ในกรณีท่ี
ท่านได้รบั อนุมตั ิสินเชื่อแล้ว แต่ไม่ประสงค์รบั เงินสินเชื่อด้วยเหตุใดๆ โดยได้ชาระคืนต้นเงิน
สินเชื่อทัง้ หมดภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รบั การโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ
ท่าน ทัง้ นี ้ ท่านจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสจู น์ได้วา่ ไม่เคยมีรายการเบิกใช้เงินสินเชื่อออก
จากบัญชีออมทรัพย์ดงั กล่าว
7.1 ท่านจะได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชีฯ ที่ธนาคารได้ส่งให้ทา่ นทางไปรษณีย ์ / Email ตามที่ทา่ นได้
แจ้งไว้กบั ธนาคาร ซึง่ จะมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วงเงินสินเชื่อ, จานวนเงินผ่อนชาระตาม
สัญญา, ยอดเงินชาระงวดนี,้ ยอดเงินค้างชาระ, ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี,้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และยอดเงินรวมที่ตอ้ งชาระ เป็ นต้น
7.2 วันสรุ ปยอดบัญชี (Statement Date) : ก่อนวันครบกาหนดชาระ 20 วัน
7.3 วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date) : ทุกวันที่ 1, 5, 10, 15, 20, 25 ของเดือน
[กาหนดโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากหนังสือแจ้งผลการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ฯ
หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีฯ (Statement)]
(ลูกค้าสามารถเลือกวันครบกาหนดชาระได้เอง เฉพาะโปรแกรมการสมัครสินเชือ่ บุคคล
Cash2Go โดยไม่ใช้เอกสารผ่านช่องทาง TMB Touch)
7.4 สาหรับค่างวดผ่อนชาระรายเดือนและจานวนเงินทัง้ หมดที่ตอ้ งชาระคืนตลอดอายุสญ
ั ญา
ขึน้ อยู่กบั ข้อมูลการขอสินเชื่อของท่าน ตัวอย่างประมาณการผ่อนชาระ ดังนี ้
ตัวอย่ำงประมำณกำร ซึ่งคานวณจากจานวนเงินต้น 100,000 บาท, ระยะเวลาผ่อนชาระ 60 งวด
และอัตราดอกเบีย้ ในแต่ละอัตรา ดังนี ้
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก (Cash2Go)
อัตรำดอกเบีย้
จำนวนเงินทัง้ หมดที่ต้องชำระคืน
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
(ต่อปี ) *
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

หมำยเหตุ :
* อัตราดอกเบีย้ ที่ทา่ นจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั สถานะและรายได้ของท่าน ว่าอยูใ่ นกลุ่มลูกค้า
ประเภทใดที่ธนาคารกาหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดประเภทลูกค้าดังกล่าวได้ท่ี
สาขา TMB
- ธนาคารจะเริ่มคานวณดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ ในแต่ละกรณี เมื่อได้โอนเงินเข้าบัญชีออม
ทรัพย์ของลูกค้าเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
- อัตราดอกเบีย้ CPR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจทาให้ จานวนเงินค่างวดหรือจานวนงวดในการชาระคืน เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้
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ท่านจะได้รบั ใบเสร็จรับเงิน ที่ธนาคารได้สง่ ให้ท่านทางไปรษณีย ์ / Email ตามที่ท่านได้แจ้งไว้
กับธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น รายละเอียดรายการรับชาระ ประกอบด้วย ยอดที่
รับชาระ, เงินต้น, ดอกเบีย้ , ค่าติดตามทวงถามหนี/้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และรายละเอียดภาระ
หนีค้ งเหลือ ประกอบด้วย เงินต้น, ดอกเบีย้ ปกติ, ดอกเบีย้ ผิดนัด/ดอกเบีย้ คงค้างตัง้ พัก เป็ นต้น
9. กำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
9.1 ธนาคารแจ้งข้อมูลฯ ให้ลกู ค้าทราบ
เงือ่ นไขกำรให้บริกำร หรือ
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้
กำรแจ้งเตือนทีส่ ำคัญ
บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการ
ต่ำงๆ
เปลี่ยนแปลง ให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ
ธนาคาร
9.2 ลูกค้าแจ้งข้อมูลฯ ให้ธนาคารทราบ
• ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น
ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ
เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขา TMB
รวมทัง้ ช่องทางอื่นๆ ของธนาคารที่อาจเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
10. ลักษณะสำคัญของ
10.1 คุณสมบัติผกู้ ู้
ผลิตภัณฑ์
• พนักงำนประจำ / ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
- อายุ 20 - 59 ปี
- รายได้ประจาตัง้ แต่ 20,000 บาท / เดือน ขึน้ ไป
- อายุงานปัจจุบนั ตัง้ แต่ 4 เดือน ขึน้ ไป
• ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้ำของกิจกำร
- อายุ 25 – 59 ปี
- รายได้ประจาตัง้ แต่ 30,000 บาท / เดือน ขึน้ ไป
- กิจการปั จจุบนั จดทะเบียนดาเนินการตัง้ แต่ 2 ปี ขึน้ ไป
10.2 วงเงินสินเชื่อ
• 15,000 – 1,500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
• กรณีลกู ค้าใหม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5
เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสถาบันผูใ้ ห้บริการไม่เกิน 3 แห่ง
8. กำรแจ้งได้รับชำระเงินจำก
ลูกค้ำ

หมำยเหตุ : วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ได้รบั จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
ทุกประเภทรวมกัน ได้แก่ วงเงินสินเชื่อบุคคล Cash2Go และวงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสด TMB
Ready Cash

10.3 วิธีการรับเงินสินเชื่อ (Disbursement)
ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ดังนี ้
• กรณีบัญชีออมทรัพย์ TMB : ได้รบั เงินสินเชื่อภายในวันทาการเดียวกัน กับวันที่เปิ ด
บัญชีสินเชื่อ
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11. รำยละเอียดเพิ่มเติม

• กรณีบัญชีออมทรัพย์ของธนำคำรอื่น : ได้รบั เงินสินเชื่อภายใน 2 วันทาการ นับ
จากวันที่เปิ ดบัญชีสินเชื่อ
10.4ระยะเวลาผ่อนชาระ : 12 - 60 เดือน
(อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี )
11.1 หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ี www.tmbbank.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ท่ี TMB Contact Center โทร.1558
หรือ ที่สาขา TMB
11.2 กรณีมีขอ้ ร้องเรียนใดๆ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ท่ี TMB Contact Center โทร.1558
หรือ ที่สาขา TMB

ข้อควรระวัง !
✓ สินเชื่อบุคคล ดอกเบีย้ คิดตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั เงินกู้ โดยหากท่านผิดนัดชาระอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีเ้ พิ่ม
✓ ท่านควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ TMB Contact
Center โทร.1558 หรือ ศึกษาเพิม่ เติมที่ www.tmbbank.com

คิด 360 องศำ ก่อนตัดสินใจกู้ !
✓ การกูค้ รัง้ นีม้ ีความจาเป็ น และมีวตั ถุประสงค์ท่ชี ดั เจน
✓ หลังจากการกูค้ รัง้ นีจ้ ะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
✓ ท่านได้ประมาณรายรับรายจ่ายหลังชาระยอดผ่อนต่อเดือนแล้วว่า มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการดารงชีวิตโดยไม่ลาบาก และ
มีความสามารถในการชาระยอดผ่อนต่อเดือนได้จนครบสัญญา
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