เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ บุคคล TMB ( Retail Lending Product Catalog )
ชือ่ ผลิตภัณฑ์ /
สาระสาคัญ

1. ประเภท
สินเชื่อ
2. ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์

3. กลุ่มลูกค้า

4. วงเงินสินเชื่อ

บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดีแ้ คช
(TMB Ready Cash)

สินเชือ่ บุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก
(TMB Cash2Go)

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
(Revolving Credit)
สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
(Revolving Credit) เบิกถอนเงินสดได้จากทุกเครื่อง ATM ของ
TMB และทุกเครื่อง ATM อื่นๆ ที่มีครื่องหมาย
ทั่ว
ประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด และดอกเบี้ยคิดเป็น
รายวันตามวันที่ใช้จริง

สินเชื่อที่มีกาหนดระยะเวลา
(Term Loan)
สินเชื่อ อเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกาหนด
ระยะเวลา (Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

• พนักงานประจา / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
o อายุ 20 – ไม่เกิน 60 ปี
o รายได้ประจาตั้งแต่ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
o อายุงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
• ผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
o อายุ 30 – ไม่เกิน 60 ปี
o รายได้ประจาตั้งแต่ 20,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
o กิจการปัจจุบัน จดทะเบียนดาเนินการตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

• พนักงานประจา / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
o อายุ 20 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระคืนต้องไม่เกิน
60 ปี)
o รายได้ขั้นต่าตั้งแต่ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
o อายุงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
• ผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
o อายุ 30 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระคืนต้องไม่เกิน
60 ปี)
o รายได้ขั้นต่าตั้งแต่ 20,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
o กิจการปัจจุบัน จดทะเบียนดาเนินการตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
30,000 – 1,000,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* กรณีลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000
บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
จานวนสถาบันผู้ให้บริการไม่เกิน 3 แห่ง

30,000 – 1,000,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* กรณีลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวน
สถาบันผู้ให้บริการไม่เกิน 3 แห่ง

สินเชือ่ สวัสดิการอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี
ประเภทไม่มหี ลักประกัน
(TMB BenefitPlus Loan)
สินเชื่อที่มีกาหนดระยะเวลา
(Term Loan)
สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ให้บริการ
สาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกาหนด
ระยะเวลา (Term Loan) เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน
สาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่องค์กร/
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงในการรับบริการสินเชื่อ
สวัสดิการร่วมกับ TMB ได้แก่
- หน่วยงานข้าราชการทหาร
- ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ,
พนักงานมหาวิทยาลัยนอกระบบ,
อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน (บางแห่ง)
- บริษัทเอกชน (บางแห่ง)

สินเชือ่ สวัสดิการบาเหน็จตกทอด
ทีเอ็มบี สาหรับข้าราชการบานาญทหาร
(TMB BenefitPlus Loan - MOF)
สินเชื่อที่มีกาหนดระยะเวลา
(Term Loan)
สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ให้บริการสาหรับ
ลูกค้ากลุ่มข้าราชการบานาญทหาร
ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกาหนดระยะเวลา
(Term Loan) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน

ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า

สูงสุดไม่เกินจานวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์บาเหน็จ
ตกทอด

สาหรับข้าราชการบานาญทหาร ที่มีสิทธิ์ในบาเหน็จ
ตกทอด

5. ระยะเวลาการ ตามวันที่ลูกค้าใช้จริง
กู้

12 - 60 เดือน

ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า และระยะเวลาผ่อน
ชาระกับอายุผู้กู้รวมกันแล้วไม่เกิน 60 ปี

ไม่กาหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนชาระกับอายุผู้กู้
รวมกันแล้วไม่เกิน 90 ปี

6. การชาระคืน

ผ่อนชาระรายเดือนเท่ากันทุกงวดตามระยะเวลาที่เลือก

ผ่อนชาระรายเดือนเท่ากันทุกงวด ตาม
ระยะเวลาเงินกู้
ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า

ผ่อนชาระเป็นรายเดือน โดยกรมบัญชีกลางทาการ
หักเงินบานาญรายเดือนขอผู้กู้เพื่อชาระหนี้ให้ TMB
MRR-1.525% ต่อปี

7. อัตรา
ดอกเบี้ยปกติ
(ต่อปี)

ผ่อนชาระขั้นต่า 5% (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) ของยอดเงิน
ตามใบแจ้งยอดบัญชี หรือเลือกชาระเต็มตามจานวน
16 – 28 %
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูล
อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ www.tmbbank.com

16 – 28 %
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดู
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ www.tmbbank.com

