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ข้ อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อส่ วนบุคคล
1. ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ :
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ :

3. อัตรำดอกเบีย้ :

4. อัตรำดอกเบีย้ หรือเบีย้ ปรับ
กรณีผิดนัดชำระ :
5. ค่ ำบริกำรต่ ำง ๆ :

6. ข้ อควรระวังในเรื่องสำคัญ :

7. กำรแจ้ งให้ ชำระหนีห้ รือ
ค่ ำธรรมเนียมต่ ำง ๆ :

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
สินเชื่อสวัสดิกำรบำเหน็จตกทอด ทีเอ็มบี สำหรับข้ ำรำชกำรบำนำญทหำร (TMB BenefitPlus
Loan - MOF) (หลังเกษียณอำยุรำชกำรทหำร)
เป็ นบริ การสินเชื่อในรู ปของวงเงินกู้ Term Loan ให้ บริ การแก่ ข้ าราชการบานาญทหาร ที่มีสิทธิ์ใน
บาเหน็จตกทอด โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็ นหน่วยงานที่ดาเนินการนาส่งเงินกู้ของผู้ก้ ู
เพื่อชาระหนี ้ให้ แก่ธนาคาร ตามที่กรมบัญชีกลางและธนาคารได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงฯ (MOU)
• อัตรำดอกเบีย้ ปกติ : ปี ที่ 1-27 = MRR – 1.525% ต่ อปี
หมำยเหตุ : - อัตราดอกเบี ้ย MRR (Minimum Retail Rate) เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร ซึง่ จะติดประกาศให้ ทราบที่สาขา TMB และที่
www.tmbbank.com ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ย MRR ล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2560 = 7.275% ต่อปี
- อัตราดอกเบี ้ยที่ลกู ค้ าได้ รับจะเป็ นไปตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาอนุมตั สิ ินเชื่อ
ที่ธนาคารจะจัดส่งให้ ตามที่อยู่ที่ลกู ค้ าแจ้ ง
- ธนาคารคานวณดอกเบี ้ยตามประเภทกลุ่มลูกค้ าเป็ นรายเดือนตามอัตราข้ างต้ น ซึง่
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ในใบเสร็ จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์
• อัตรำดอกเบีย้ กรณีผิดนัดชำระหนี ้ = 15.50% ต่อปี
5.1 ค่าอากรแสตมป์ฯ :
ธนำคำรเป็ นผู้รับชำระค่ ำอำกรแสตมป์ แทนลูกค้ ำ
[อัตราปกติ 0.05% ของวงเงิ นสิ นเชือ่ (สูงสุดไม่เกิ น 10,000 บาท)]
5.2 ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อ :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
5.3 ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
5.4 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
5.5 ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
• ชาระโดยกรมบัญชีกลางดาเนินการหักจากเงินบานาญรายเดือน แล้ วนาส่งให้ กบั TMB
เพื่อชาระหนี ้ :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
กรณีท่ำนไม่ สำมำรถปฏิบัติตำมข้ อกำหนดและภำระหน้ ำที่ได้
• ธนาคารจะดาเนินการปรับอัตราดอกเบี ้ยเป็ นอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ของยอดหนี ้คงค้ าง
ทังหมด
้
• กรณีที่หนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ไม่ตรงกับยอดเงินบาเหน็จตกทอดในระบบบาเหน็จค ้าประกัน ธนาคารจะ
ยกเลิกหรื อไม่อนุมตั กิ ารกู้ และให้ ผ้ กู ้ ไู ปขอหนังสือรับรองสิทธิ์ฯฉบับใหม่ที่ส่วนราชการผู้เบิกบานาญที่
ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับแรก ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
• ในการติดตามทวงถามหนี ้ : ธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่น เรี ยกเก็บหนี ้แทนธนาคาร โดยจะ
ประกาศชื่อผู้ดาเนินการแทนธนาคาร ไว้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสาขา TMB
• สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของท่าน เพื่อชาระหนี ้
คงค้ างที่ทา่ นมีอยู่กบั ธนาคาร
• ธนาคารอาจใช้ สิทธิ์ระงับ/ยกเลิกการใช้ วงเงิน หากท่านไม่ชาระยอดหนี ้คงค้ างเมื่อถึงกาหนดชาระ
และอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ท่านจะได้ รับแจ้ งยอดผ่อนชาระต่อเดือน ตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาอนุมตั สิ ินเชื่อ ที่ธนาคารจะ
จัดส่งให้ ท่านตามที่อยู่ที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
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ท่านจะได้ รับใบเสร็ จรับเงิน ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ทา่ นได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ซึง่ จะ
มีรายละเอียดต่างๆ เช่น จานวนเงินรับชาระ, เงินต้ น, ดอกเบี ้ย, ค่าติดตามทวงถามหนี ้/ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ และ เงินต้ นคงเหลือ เป็ นต้ น เมื่อท่านได้ ชาระค่างวดสินเชื่อให้ แก่ธนาคารแล้ ว
9. กำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 9.1 ธนาคารแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ลกู ค้ าทราบ
กำรให้ บริกำร หรือกำรแจ้ ง
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของ
เตือนที่สำคัญต่ ำง ๆ :
ลูกค้ า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ ลกู ค้ า
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
9.2 ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ธนาคารทราบ
• ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถานที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ การ
สื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยการแจ้ งผ่านสาขา TMB รวมทังช่
้ องทางอื่นๆ ของ
ธนาคารที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
• กรณีที่ทา่ นขอกู้และได้ รับอนุมตั สิ ินเชื่อสวัสดิการบาเหน็จตกทอด ทีเอ็มบีฯ ในขณะที่ยงั มีภาระ
หนี ้สินเชื่อเดิม (สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ประเภทไม่มีหลักประกัน (TMB BenefitPlus
Loan) หรื อ สินเชื่อสวัสดิการเบี ้ยหวัด/บานาญข้ าราชการทหาร) ธนาคารจะดาเนินการหัก
ชาระหนี ้สินเชื่อสวัสดิการฯ เดิมที่ท่านยังมีภาระหนี ้อยู่กบั ธนาคารให้ เสร็ จสิ ้นทังจ
้ านวนก่อน
หลังจากนันจึ
้ งค่อยโอนเงินกู้ส่วนต่างที่เหลือทังหมดให้
้
กบั ท่านต่อไป ทังนี
้ ้ คุณสมบัตขิ องผู้ก้ ู
และการพิจารณาสินเชื่อ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
• กรณีที่ทา่ นยังมีภาระหนี ้สินเชื่อสวัสดิการบาเหน็จตกทอด ทีเอ็มบีฯ (TMB BenefitPlus Loan MOF) ท่านจะไม่สามารถขอวงเงินเพิ่ม (Renew) ได้ นอกจากท่านต้ องชาระหนี ้สินเชื่อ
สวัสดิการบาเหน็จตกทอด ทีเอ็มบีฯ เดิม ให้ เสร็ จสิ ้นทังจ
้ านวนก่อน และดาเนินการขอหนังสือ
รับรองสิทธิบาเหน็จตกทอดฉบับใหม่ เพื่อนามายื่นขอสินเชื่อสวัสดิการบาเหน็จตกทอดฯ ใหม่
ตามขันตอนปกติ
้
ตอ่ ไป
• ผู้ก้ ตู ้ องมีหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ (ต้ นฉบับ) ที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรื อ สานักคลังจังหวัด
• กรณีที่ผ้ กู ้ ถู งึ แก่กรรม กรมบัญชีกลางจะแจ้ งธนาคารเป็ นหนังสือ เพื่อให้ ตรวจสอบภาระหนี ้ที่
ผู้รับบานาญต้ องชาระคืน โดยธนาคาร ยกเว้ นการคิดดอกเบี ้ยนับแต่วนั ที่ธนาคารดึงข้ อมูลการ
ถึงแก่กรรมของผู้รับบานาญจากระบบบาเหน็จค ้าประกัน ทังนี
้ ้ กรมบัญชีกลางจะชาระเงินกู้
ส่วนที่เหลือตามสัญญากู้เงิน แต่ไม่เกินจานวนที่นาสิทธิ์ในบาเหน็จตกทอดไปเป็ นหลักทรัพย์
ค ้าประกันการกู้เงินตามที่ระบุในหนังสือรับรอง หากยังมีหนี ้ส่วนที่เหลือ ให้ ธนาคารเรี ยกชาระ
หนี ้ดังกล่าวจากกองมรดก
• สาหรับค่างวดผ่อนชาระรายเดือน และจานวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชาระคืนตลอดอายุสญ
ั ญา
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อมูลการขอสินเชื่อของท่าน โดยในที่นี ้จะแสดงตัวอย่ ำงประมำณกำร ซึง่ คานวณ
จากจานวนเงินต้ น 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี ้ย และระยะเวลาผ่อนชาระของลูกค้ า ดังนี ้
จำนวนเงินทัง้ หมด
ระยะ
อัตรำดอกเบีย้
ยอดผ่ อนชำระ
ที่ต้องชำระคืน
เวลำกำร
ตลอดอำยุสัญญำ
(ต่ อปี )
ต่ อเดือน
ผ่ อนชำระ
(ประมำณกำร)
ปี ที่ 1-27 = MRR-1.525%
60 งวด 19,700 บำท
1,445,700 บำท
8. กำรแจ้ งได้ รับชำระเงินจำก
ลูกค้ ำ :
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หมำยเหตุ - ท่านสามารถขอให้ สาขาพิมพ์ตารางคานวณประมาณการผ่อนชาระในแต่ละงวดฯ ซึง่
จะแสดงประมาณการรายละเอียดต่างๆ ตามข้ อมูลการขอสินเชื่อที่ได้ รับจากท่าน หรื อ
ท่านสามารถคานวณประมาณการด้ วยตนเองที่ www.tmbbank.com
- อัตราดอกเบี ้ย MRR อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร ซึง่ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจทาให้ จานวนงวดในการชาระคืน เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้
• กรณีธนาคารมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยให้ สงู ขึ ้นหรื อลดลง ท่านยังคงต้ องผ่อนชาระหนี ้ให้
เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ เดิม
• ท่านสามารถชาระหนี ้คืนธนาคารหมดก่อนครบกาหนดสัญญา โดยไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ
เนื่องจากธนาคารไม่คดิ ค่าปรับการชาระเงินก่อนครบกาหนด
10. ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ 10.1 คุณสมบัตผิ ้ กู ้ ู
• เป็ นข้ าราชการบานาญทหาร
• ไม่กาหนดรายได้ ขนต
ั ้ ่าต่อเดือน โดยรายได้ ของผู้ก้ ู ให้ คานวณจากเงินบานาญรายเดือน
รวมกับเงินช่วยการครองชีพผู้รับบานาญ (เงิน ช.ค.บ.)
10.2 วงเงินสินเชื่อ
• ไม่เกินจานวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์บาเหน็จตกทอด
10.3 วิธีการรับเงินสินเชื่อ (Disbursement)
• ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิเข้ ำบัญชีออมทรัพย์ TMB ของท่ ำน ตำมที่ระบุไว้
ในใบสมัครเท่ ำนัน้ (รับเงินสินเชี่อภายในวันทาการเดียวกันกับวันที่เปิ ดบัญชีสินเชื่อ)
10.4 วิธีการชาระสินเชื่อ / วันครบกาหนดชาระ (Payment Due Date)
• กรมบัญชีกลาง หักเงินบานาญรายเดือนของท่าน เพื่อชาระหนี ้ให้ TMB ทุกวันสิ ้นเดือน
(กรณีที่สินเชื่อได้ รับการอนุมตั ิหลังวันที่ 16 ของเดือน ผู้ก้ จู ะต้ องชาระค่างวดของเดือนที่
ได้ รับการอนุมตั กิ ่ อน 1 งวด และงวดถัดไป กรมบัญชีกลางหักเงินบานาญรายเดือนของท่าน
เพื่อชาระหนี ้ให้ ธนาคารตามปกติ)
11. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
11.1 หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbbank.com หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรื อที่สาขา TMB
11.2 กรณีมีข้อร้ องเรี ยนใดๆ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรื อ ที่
สาขา TMB
ข้ อควรระวัง !
❖ สินเชื่อสวัสดิการฯ ดอกเบี ้ยคิดตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับเงินกู้ โดยหากท่านผิดนัดชาระ อาจมีดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้เพิ่ม
❖ ท่านควรเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร หรื อ TMB Contact Center
โทร.1558 หรื อ ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com
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สินเชื่อสวัสดิการบาเหน็จตกทอด ทีเอ็มบี สาหรั บข้ าราชการบานาญทหาร (TMB BenefitPlus Loan - MOF)
(หลังเกษียณอายุราชการทหาร)
บริ กำรสินเชื่อในรู ปของวงเงินกู้ Term Loan สำหรับข้ ำรำชกำรบำนำญทหำร ที่มีสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอด โดยกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง เป็ นหน่วยงำนที่ดำเนินกำรนำส่งเงินกู้ของผู้ก้ ู เพื่อชำระหนี ้ให้ แก่ธนำคำร ตำมที่
กรมบัญชีกลำงและธนำคำรได้ ลงนำมในบันทึกข้ อตกลงฯ (MOU)

คุณสมบัตผิ ้ ูก้ ู
• เป็ นข้ ำรำชกำรบำนำญทหำร
• ผู้ก้ ตู ้ องมีหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด (ต้ นฉบับ) ที่
ออกโดย กรมบัญชีกลำง หรื อ สำนักคลังจังหวัด
• ไม่กำหนดรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำต่อเดือน โดยรำยได้ ของผู้ก้ ู ให้
คำนวณจำกเงินบำนำญรำยเดือน รวมกับเงินช่วยกำร
ครองชีพผู้รับบำนำญ (เงิน ช.ค.บ.)

วงเงินสินเชื่อ และวิธีการรับเงินสินเชื่อ
• ไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด
• ธนำคำรจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิเข้ าบัญชีออมทรัพย์
TMB ของท่ าน ตามที่ระบุไว้ ในใบสมัครเท่ านัน้ (รับเงินสิน
เชี่อภำยในวันทำกำรเดียวกันกับวันที่เปิ ดบัญชีสนิ เชื่อ)

อัตราดอกเบีย้
• MRR-1.525% ต่อปี
ทังนี
้ ้อัตรำดอกเบี ้ยอำจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสำมำรถ
เรี ยกดูข้อมูลอัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่
www.tmbbank.com

ฟรีค่าบริการ/ค่ าธรรมเนียมต่ างๆ
•
•
•
•

การรั บแจ้ งต่ างๆ

ข้ อควรระวังในเรื่ องสาคัญ

• ธนำคำรจะทำกำรแจ้ งยอดผ่อนชำระต่อเดือน ตำม
หนังสือแจ้ งผลกำรพิจำรณำอนุมตั ิสนิ เชื่อ ที่ธนำคำร
จะจัดส่งให้ ตำมที่อยูท่ ี่ลกู ค้ ำแจ้ ง
• ใบเสร็ จรับเงินจำกธนำคำร ซึง่ จะมีรำยละเอียด
ต่ำงๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ, เงินต้ น, ดอกเบี ้ย,
ค่ำติดตำมทวงถำมหนี ้/ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ และ เงิน
ต้ นคงเหลือ เป็ นต้ น เมื่อท่ำนได้ ชำระค่ำงวดสินเชื่อ
ให้ แก่ธนำคำรแล้ ว

กรณีท่านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
• ธนำคำรจะดำเนินกำรปรับอัตรำดอกเบี ้ยเป็ นอัตรำสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี ้
(15.50%ต่อปี ) ของยอดหนี ้คงค้ ำงทังหมด
้
• สิทธิ์ในกำรหักกลบลบหนี ้ : ธนำคำรมีสทิ ธิ์ในกำรหักเงินจำกบัญชี เงินฝำกของ
ท่ำน เพื่อชำระหนี ้คงค้ ำงที่ทำ่ นมีอยูก่ บั ธนำคำร
• กรณีที่หนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ไม่ตรงกับยอดเงินบำเหน็จตกทอดในระบบบำเหน็จ
ค ้ำประกัน ธนำคำรจะยกเลิกหรื อไม่อนุมตั ิกำรกู้ และให้ ผ้ กู ้ ู ไปขอหนังสือ
รับรองสิทธิ์ฯฉบับใหม่ที่สว่ นรำชกำรผู้เบิกบำนำญที่ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับ
แรก ตำมระเบียบกรมบัญชีกลำง

ค่ำอำกรแสตมป์
ค่ำธรรมเนียมดำเนินกำรสินเชื่อ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้

ระยะเวลาการกู้ยมื
• ไม่กำหนด (อำยุผ้ กู ้ รู วมระยะเวลำผ่อนชำระ
ต้ องไม่เกิน 90 ปี )
วิธีการชาระสินเชื่อ
• กรมบัญชีกลำง หักเงินบำนำญรำยเดือนของท่ำน
เพื่อชำระหนี ้ให้ TMB ทุกวันสิ ้นเดือน (กรณีที่
สินเชื่อได้ รับกำรอนุมตั ิหลังวันที่ 16 ของเดือน ผู้
กู้จะต้ องชำระค่ำงวดของเดือนที่ได้ รับกำรอนุมตั ิ
ก่ อน 1 งวด และงวดถัดไป กรมบัญชีกลำงหัก
เงินบำนำญรำยเดือนของท่ำน เพื่อชำระหนี ้ให้
ธนำคำรตำมปกติ)

ตัวอย่ างการคานวณค่ าผ่ อนชาระรายเดือน
ตัวอย่ างประมาณการ ซึง่ คำนวณจำกจำนวน
เงินต้ น 1,000,000 บำท อัตรำดอกเบี ้ย และ
ระยะเวลำผ่อนชำระของลูกค้ ำ
อัตรำดอกเบี ้ย
(ต่อปี )

ปี ที่ 1 เป็ นต้ นไป = MRR-1.525%

ค่ำงวด
เงินต้ นคงเหลือ
ดอกเบี ้ย

ระยะ
เวลำกำร
ผ่อนชำระ

ยอดผ่อนชำระ
ต่อเดือน

จำนวนเงินทังหมด
้
ที่ต้องชำระคืน
ตลอดอำยุสญ
ั ญำ (ประมำณกำร)

60 งวด

19,700 บาท

1,445,700 บาท

ข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ย ค่ำธรรมเนียม รวมทังเงื
้ ่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อำจเกิดขึ น้ ในภำยหน้ ำ ในกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนำคำรจะแจ้ งลูกค้ ำทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนช่องทำง www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสำขำ
ทังนี
้ ้รายละเอียดท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com >> หัวข้ อเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ /เอกสารข้ อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล (Sales Sheet)]

