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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล TMB (Product Catalog)
ชื่อผลิตภัณฑ์ /
สาระสาคัญ

บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดีแ้ คช
(TMB Ready Cash)

1. ประเภทสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
(Revolving Credit)
2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving
Credit) เบิกถอนเงินสดได้ จำกทุกเครื่ อง ATM ของ TMB และ
ทุกเครื่ อง ATM อื่นๆ ที่มีครื่ องหมำย
ทัว่ ประเทศ โดย
ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรกดเงินสด และดอกเบี ้ยคิดเป็ นรำยวัน
ตำมวันที่ใช้ จริง
• พนักงานประจา / ข้ าราชการ / พนักงานรั ฐวิสาหกิจ
3. กลุ่มลูกค้ ำ
o อำยุ 20 – ไม่เกิน 60 ปี
o รำยได้ ประจำตั ้งแต่ 15,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o อำยุงำนปั จจุบนั ตั ้งแต่ 4 เดือน ขึ ้นไป
• ผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัว / เจ้ าของกิจการ
o อำยุ 30 – ไม่เกิน 60 ปี
o รำยได้ ประจำตั ้งแต่ 20,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o กิจกำรปั จจุบนั จดทะเบียนดำเนินกำรตั ้งแต่ 2 ปี ขึ ้นไป

4. วงเงินสินเชื่อ

5. ระยะเวลำกำรกู้

30,000 – 1,000,000 บำท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
* กรณีลกู ค้ ำใหม่ ที่มีรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่ำ 30,000 บำท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวน
สถำบันผู้ให้ บริกำรไม่เกิน 3 แห่ง
ตำมวันที่ลกู ค้ ำใช้ จริง

ผ่อนชำระขั ้นต่ำ 5% (แต่ไม่น้อยกว่ำ 1,000 บำท) ของยอดเงินตำม
ใบแจ้ งยอดบัญชี หรื อเลือกชำระเต็มตำมจำนวน
7. อัตรำดอกเบี ้ยปกติ 16 – 28 %
ทั ้งนี ้อัตรำดอกเบี ้ยอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสำมำรถเรี ยกดูข้อมูล
(ต่อปี )
อัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbbank.com
6. กำรชำระคืน

Classification: Restricted (C-2)

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก
(TMB Cash2Go)
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ
(Term Loan)
สินเชื่อ อเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนด
ระยะเวลำ (Term Loan) เพื่อใช้ ในกำรอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคล โดยไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้ำประกัน โดยคิด
อัตรำดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอก
• พนักงานประจา / ข้ าราชการ / พนักงานรั ฐวิสาหกิจ
o อำยุ 20 - 59 ปี (อำยุรวมระยะเวลำผ่อนชำระคืนต้ อง
ไม่เกิน 60 ปี )
o รำยได้ ขั ้นต่ำตั ้งแต่ 15,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o อำยุงำนปั จจุบนั ตั ้งแต่ 4 เดือน ขึ ้นไป
• ผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัว / เจ้ าของกิจการ
o อำยุ 25 - 59 ปี (อำยุรวมระยะเวลำผ่อนชำระคืนต้ อง
ไม่เกิน 60 ปี )
o รำยได้ ขั ้นต่ำตั ้งแต่ 20,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o กิจกำรปั จจุบนั จดทะเบียนดำเนินกำรตั ้งแต่ 2 ปี ขึ ้นไป
30,000 – 1,500,000 บำท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
* กรณีลกู ค้ ำใหม่ ที่มีรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่ำ 30,000
บำท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
จำนวนสถำบันผู้ให้ บริกำรไม่เกิน 3 แห่ง
12 - 60 เดือน
ผ่อนชำระรำยเดือนเท่ำกันทุกงวดตำมระยะเวลำที่เลือก
16 – 28 %
ทั ้งนี ้อัตรำดอกเบี ้ยอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสำมำรถเรี ยกดู
ข้ อมูลอัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbbank.com

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี
ประเภทไม่ มีหลักประกัน
(TMB BenefitPlus Loan)
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ
(Term Loan)
สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ให้ บริกำรสำหรับ
ลูกค้ ำเฉพำะกลุ่ม ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มี
กำหนดระยะเวลำ (Term Loan) เพื่อใช้ ในกำร
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดย ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์
หรื อบุคคลค ้ำประกัน
สำหรับลูกค้ ำเฉพำะกลุ่ม ที่องค์กร/หน่วยงำนต้ น
สังกัดของผู้ก้ ู ได้ ลงนำมในบันทึกข้ อตกลงในกำร
รับบริ กำรสินเชื่อสวัสดิกำรร่วมกับ TMB ได้ แก่
- หน่วยงำนข้ ำรำชกำรทหำร
- ข้ ำรำชกำร, พนักงำนรัฐวิสำหกิจ, พนักงำน
มหำวิทยำลัยนอกระบบ, อำจำรย์มหำวิทยำลัย
เอกชน (บำงแห่ง)
- บริษัทเอกชน (บำงแห่ง)

สินเชื่อสวัสดิการบาเหน็จตกทอด
ทีเอ็มบี สาหรั บข้ าราชการบานาญทหาร
(TMB BenefitPlus Loan - MOF)
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ
(Term Loan)
สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ให้ บริกำรสำหรับ
ลูกค้ ำกลุ่มข้ ำรำชกำรบำนำญทหำร ในรูปแบบของ
วงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ (Term Loan)
เพื่อใช้ ในกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้อง
ใช้ หลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้ำประกัน
สำหรับข้ ำรำชกำรบำนำญทหำร ที่มีสิทธิ์ในบำเหน็จ
ตกทอด

ขึ ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้ ำ

สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์
บำเหน็จตกทอด

ขึ ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้ ำ และระยะเวลำผ่อนชำระกับ
อำยุผ้ กู ้ รู วมกันแล้ วไม่เกิน 60 ปี
ผ่อนชำระรำยเดือนเท่ำกันทุกงวด ตำมระยะเวลำ
เงินกู้
ขึ ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้ ำ
ทั ้งนี ้อัตรำดอกเบี ้ยอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสำมำรถ
เรี ยกดูข้อมูลอัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่
www.tmbbank.com

ไม่กำหนด ทั ้งนี ้ ระยะเวลำผ่อนชำระกับอำยุผ้ กู ้ ู
รวมกันแล้ วไม่เกิน 90 ปี
ผ่อนชำระเป็ นรำยเดือน โดยกรมบัญชีกลำงทำกำร
หักเงินบำนำญรำยเดือนของผู้ก้ เู พื่อชำระหนี ้ให้ TMB
MRR-1.525% ต่ อปี
ทั ้งนี ้อัตรำดอกเบี ้ยอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสำมำรถ
เรี ยกดูข้อมูลอัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่
www.tmbbank.com
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