
15,000 – 500,000 บาท สูงสุดไม�เกิน 5 เท�าของรายได�เฉลี่ยต�อเดือน (กรณีลูกค�าใหม� ที่มีรายได�เฉลี่ยต�อเดือนน�อยกว�า 30,000 บาท
วงเง�นสูงสุดไม�เกิน 1.5 เท�าของรายได�เฉลี่ยต�อเดือน และจำนวนสถาบันผู� ให�บร�การไม�เกิน 3 แห�ง) หมายเหตุ วงเง�นสินเชื่อสูงสุดที่ได�รับ จะ
พ�จารณาวงเง�นสินเช่ือบุคคลท่ีไม�มีหลักประกันทุกประเภท รวมกันได�แก� วงเง�นสินเช่ือบุคคล Cash 2 Go และวงเง�นสินเช่ือบัตรกดเง�น Flash 

อัตราดอกเบี้ย : CPR + 7% = 25% ต�อป�  
อัตราดอกเบี้ยหร�อเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ : อัตราดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ไม�เกิน 25% ต�อป� บนยอด
คงค�าง ชำระหลังวันครบกำหนดการชำระเง�น วงเง�นจะถูกระงับการใช�ชั่วคราว ณ วันสรุปยอดบัญชีจนกว�าจะชำระหนี้ 
ค�าใช�จ�ายในการติดตามทวงถามหน้ี : งวดละ 100 บาทต�อบัญชี (ยังไม�รวม VAT) 
ค�าธรรมเนียมการชำระเง�น
• ชำระผ�านสาขาและช�องทางการชำระเง�นของ TMB : ไม�คิดค�าบร�การ
• ชำระผ�านตัวแทนรับชำระ (อัตรารวม VAT แล�ว) ไม�เกิน 20 บาทต�อรายการ ข�้นกับตัวแทนฯ 

1. ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ�งยอดบัญชี (Statement) 
2. ชำระบางส�วน หร�อ ขั้นต่ำ 3% ของยอดเง�นตามใบแจ�งยอดบัญชี
3. ชำระเป�นงวด กรณีใช�บร�การเง�นสดผ�อนชิลล� ชิลล� Cash Chill Chill หร�อ 
 บร�การผ�อนสบาย Smile Plan

ตามประกาศธนาคาร คำนวณแบบรายวัน
เป�นแบบลดต�นลดดอก ตามยอดภาระหนี้
คงเหลือของลูกค�า

• ดอกเบี้ยคิดจากเง�นต�นคงเหลือ และคิดเป�นรายวัน
• ลูกค�าสามารถชำระคืนวันไหนก็ได� ไม�จำเป�นต�องรอตัดรอบชำระ
• ยอดที่ชำระเข�ามาจะนำไปตัดชำระยอดชำระหนี้เร�ยงตามลำดับเวลา

• โปรดเก็บรหัสเป�นความลับไม�เป�ดเผยให�ผู�อื่นทราบ รวมถึงไม�มอบบัตร หร�อรหัสกด ATM ให�บุคคลอื่นใช�แทน กรณีบัตรหายให�ร�บ
 อายัด เพราะท�านอาจต�องจ�ายยอดที่ไม�ได�ใช�
• สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยคิดตั้งแต�วันที่ได�รับเง�นกู� โดยหากท�านผิดนัดชำระอาจมีค�าใช�จ�ายในการติดตามทวงถามหนี้เพ��ม
• ท�านควรเข�าใจผลิตภัณฑ�และเง�่อนไขก�อนตัดสินใจลงนาม

ทั้งนี้ท�านสามารถศึกษารายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ www.tmbbank.com • หัวข�อเง�่อนไขของผลิตภัณฑ�ฉบับสมบูรณ�
ของแต�ละผลิตภัณฑ� / เอกสารข�อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ�สินเชื่อบุคคล (Sale Sheet)

คำเตือน

01- 002(11/63)

Cash Chill Chill  I  เง�นสดผ�อนชิลล� ชิลล�
บร�การโอนวงเง�นจากบัตรเข�าบัญชี ได�รับอัตราดอกเบี้ยพ�เศษ ซึ่งถูกกว�าการเบิกเง�นจาก ATM 
เหมาะสำหรับการวางแผนการใช�เง�นและกำหนดระยะเวลาการชำระเง�นคืน (ชำระคืนรายงวดเท�ากัน)

Cash Transfer  I  บร�การเง�นสดสั่งได�
บร�การโอนวงเง�นจากบัตรเข�าบัญชี พร�อมรับอัตราดอกเบี้ยพ�เศษ 
เหมาะสำหรับการใช�เง�นยามฉุกเฉิน และมีความยืดหยุ�นในการชำระง�นคืน (ชำระคืนขั้นต่ำ 3%)

Cash Advance  I  บร�การเง�นสดกดทันที
บร�การเบิกเง�นผ�านเคร�่อง ATM ตลอด 24 ชม. ฟร�ค�าธรรมเนียมการกดเง�น ทุกตู� ทุกที่ ทุกธนาคารทั่วโลก 
เหมาะสำหรับการใช�เง�นยามฉุกเฉิน (ชำระคืนขั้นต่ำ 3%)

Smile Plan  I  บร�การผ�อนสบาย
บร�การผ�อนสินค�าและบร�การ ณ ร�านค�าที่ร�วมรายการดอกเบี้ย เร��มต�น 0% ระยะเวลาผ�อนสูงสุด 60 เดือน 
เหมาะสำหรับผู�ที่ต�องการซื้อสินค�าแต�ไม�มีเง�นก�อน (ชำระคืนรายงวดเท�ากัน)

วงเง�นกู�ยืม และอัตราส�วนวงเง�นกู�ยืมสูงสุด

ค�าใช�จ�ายที่ต�องจ�าย

คุณสมบัติผู�สมัคร

การแจ�งข�อมูลของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย และการคำนวณประเภทของการผ�อนชำระ

ข�อควรระวัง

หลักการผ�อนชำระแบบลดต�นลดดอก

สินเชื่อบัตรกดเง�นสด Flash บร�การสินเชื่ออเนกประสงค�ในรูปของวงเง�นสินเชื่อหมุนเว�ยน (Revolving Credit) โดยไม�ต�องใช�หลักทรัพย�หร�อ
บุคคลค้ำประกัน เพ�อ่เป�นวงเง�นสำรองให�ลูกค�านำไปใช�จ�ายเพ�อ่การอุปโภคบร�โภคตามความต�องการ  ด�วย 4 บร�การหลักผ�านบัตร (1) บร�การเง�นสดกดทันที 
ผ�านเคร�่อง ATM (2) บร�การเง�นสดสั่งได� Cash Transfer (3) บร�การเง�นสดผ�อนชิลล� ชิลล� Cash Chill Chill (4) บร�การผ�อนสบาย Smile Plan

ดอกเบี้ย
เง�นต�นคงเหลือ ค�างวด

4 บร�การหลัก สำหรับลูกค�าบัตรกดเง�นสด Flash

1. ธนาคารจะคำนวณดอกเบ้ียตามจำนวนวัน ต้ังแต�วันแรกท่ีท�านเบิกถอนเง�นสด/ได�รับเง�นกู� จนถึงวันก�อนวันท่ีท�านจะชำระเง�นแก�ธนาคารท้ังจำนวน
2. ในกรณีที่บัตรกดเง�นสดฯ สูญหาย หร�อถูกขโมย หร�อตกไปอยู�ในมือผู�อื่น ท�านจะต�องแจ�งให�ธนาคารทราบเพ�่อทำการระงับการใช�บัตรทันที  
 ผ�าน TMB Contact Center โทร.1558 ภาระหนี้ใด ๆ ที่เกิดข�้นระหว�างที่บัตรสูญหาย หร�อบัตรถูกขโมย หร�อบัตรตกไปอยู� ในมือผู�อื่น ไม�ว�า
 กรณีใด ๆ ก็ตาม ท�านยังคงต�องรับผิดชอบต�อภาระหนี้ที่เกิดข�้นทั้งหมดทั้งก�อนและหลังการแจ�งอายัด โดยธนาคารจะ รับผิดชอบเฉพาะภาระหนี้
 ที่เกิดข�้นหลังจากเสร็จสิ�นขั้นตอนการรับแจ�ง โดยวางสายโทรศัพท�ผ�านพ�นไปแล�ว 5 นาที เท�านั้น
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกดเง�นสดฯ  กรณีที่ท�านไม�ได�ดำเนินการเป�ดใช�บัตร (Card Activate) ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต�วันที่ได�รับ
 แจ�งผลการอนุมัติบัตร, กรณีที่ท�านแจ�งเป�ดใช�บัตรแล�ว (Activate) และ ไม�มีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเกินกว�า 6 เดือนข�้นไป โดยไม�มีภาระหนี้ค�าง
 ชำระในบัญชี, กรณีที่ท�านผิดนัดชำระหนี้หร�อไม�ชำระยอดหนี้คงค�างเมื่อถึงกำหนดชำระ ธนาคารอาจจำเป�นต�องบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิ
 เร�ยกร�องให�ท�านชำระหนี้สินทั้งหมดตามสัญญาคืนก�อนกำหนดเวลาและอาจดำเนินการทางกฎหมายต�อไป
4. กรณีที่ท�านต�องการชำระเง�นคืนเพ�่อป�ดบัญชีสินเชื่อ โปรดติดต�อ TMB Contact Center โทร.1558 หร�อ สาขา TMB เพ�่อสอบถามยอดเง�นรวม
 ที่ต�องชำระทั้งหมด (เง�นต�นและดอกเบี้ย) ก�อนการชำระเง�น
หมายเหตุ  จำนวนเง�นทั้งหมดที่ต�องชำระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� หา กอัตราดอกเบี้ย CPR เปลี่ยนแปลงไป

การแจ�งให�ชำระหนี้/ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ : ลูกค�าจะได�รับใบแจ�งยอดบัญชี / ใบเสร็จรับเง�น ที่ธนาคารได�ส�งให�ท�านทางไปรษณีย� / Email ตามที่
ท�านได�แจ�งไว�กับธนาคาร หลังจากวันที่ได�สรุปยอดบัญชีแล�ว ซึ่งจะมีรายละเอียดต�างๆ เช�น วงเง�นสินเชื่อ, วงเง�นคงเหลือ, ยอดขั้นต่ำที่ต�องชำระ
ทั้งหมด, ยอดคงค�างที่เร�ยกเก็บแล�ว, ยอดเง�นต�นที่ยังไม�เร�ยกเก็บ ณ วันสรุปยอดบัญชี (ประกอบด�วย เง�นต�น, ดอกเบี้ยและค�าใช�จ�ายอื่นๆ), ยอด
เกินกำหนดที่ต�องชำระทันที (กรณีลูกค�าผิดนัด), ค�าใช�จ�ายในการติดตามทวงถามหนี้, ค�าธรรมเนียมอื่นๆ เป�นต�น
วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date) : ทุกๆ วันที่ 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 25 ของเดือน
วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date) : นับจากวันที่สรุปยอดบัญชี ไปอีก 24 วัน (นับรวมวันเสาร� วันอาทิตย�และวันหยุดราชการ) โดย
ดูได�จากใบแจ�งยอดบัญชีฯ 
การแจ�งได�รับชำระเง�นจากลูกค�า : ธนาคารจะส�งใบแจ�งยอดบัญชี / ใบเสร็จรับเง�นทางไปรษณีย� / Email หลังจากวันที่ได�สรุปยอดบัญชี (ราย
ละเอียดจำนวนเง�นที่ชำระในงวดนี้ ประกอบด�วย เง�นต�น, ดอกเบี้ย และค�าใช�จ�ายอื่นๆ เป�นต�น) 
การแจงเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขการใหบร�การหร�อการแจงเตือนท่ีสำคัญตาง ๆ
• ธนาคารแจงขอมูลฯ ใหลูกคาทราบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไขผลิตภัณฑ�หร�อการให�บร�การท่ีมีผลกระทบต�อการใช�บร�การของลูกค�า ธนาคาร
 จะมีการสื่อสารหร�อแจ�งข�อมูลอันเป�นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให�ลูกค�าทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 30 วัน ผ�านทางช�องทางต�างๆ ของ
 ธนาคาร
• ลูกคาแจงขอมูลฯ ใหธนาคารทราบ ท�านจะต�องแจ�งให�ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลส�วนตัวของท�าน เช�น  ชื่อ-นามสกุล อาชีพ 
 สถานที่ทำงาน สถานที่อยู� เบอร�โทรศัพท� และรายละเอียดต�างๆ เพ�่อให�การสื่อสารข�อมูลกับท�านเป�นไปอย�างรวดเร็ว โดยการแจ�งผ�านสาขา TMB 
 รวมทั้งช�องทางอื่นๆ ของธนาคารที่อาจเพ��มข�้นในอนาคต

• หากมีข�อสงสัยหร�อต�องการทราบข�อมูลเพ��มเติม ท�านสามารถเข�าไปดูรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ www.tmbbank.com หร�อติดต�อสอบถามได�ที่ 
 TMB Contact Center โทร.1558 หร�อที่สาขา TMB 
• กรณีมีข�อร�องเร�ยนใดๆ สามารถแจ�งข�อร�องเร�ยนได�ที่ TMB Contact Center โทร.1558 หร�อ ท่ีสาขา TMB

 พนักงานประจำ / ข�าราชการ / พนักงานรัฐว�สาหกิจ ผู�ประกอบธุรกิจส�วนตัว / เจ�าของกิจการ
 อายุ 20 – ไม�เกิน 60 ป� อายุ 20 – ไม�เกิน 60 ป�
 รายได�ประจำตั้งแต� 15,000 บาท / เดือน ข�้นไป รายได�ประจำตั้งแต� 30,000 บาท / เดือน ข�้นไป
 อายุงานป�จจ�บัน ตั้งแต� 4 เดือน ข�้นไป กิจการป�จจ�บัน จดทะเบียนดำเนินการตั้งแต� 2 ป� ข�้นไป 


