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Classification: Restricted (C-2)  

ชื่อผลิตภัณฑ ์/ 
สาระส าคัญ 

บัตรกดเงินสด แฟลช 
(Flash Card) 

สินเชื่อบุคคล แคชทูโก 
(Cash2Go) 

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค ์ทีเอ็มบี 
ประเภทไม่มีหลักประกัน 
(TMB BenefitPlus Loan) 

สินเชื่อสวัสดิการบ าเหน็จตกทอด 
ทีเอ็มบี ส าหรับข้าราชการบ านาญทหาร 

(TMB BenefitPlus Loan - MOF) 
1. ประเภทสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อหมนุเวียน (Revolving Credit) สินเชื่อท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan)  สินเชื่อท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan)  สินเชื่อท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan)  

2. ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ สินเชื่อบตัรกดเงินสด FLASH บริกำรสินเชื่ออเนกประสงคใ์นรูป
ของวงเงินสินเชื่อหมนุเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ตอ้งใช้
หลกัทรพัยห์รือบคุคลค ำ้ประกนั เพื่อเป็นวงเงินส ำรองใหล้กูคำ้ ดว้ย 
4 บรกิำรหลกั(1) บริกำรเงินสดกดทนัที (2) บริกำรเงินสดสั่งได ้
Cash Transfer (3) บรกิำรเงินสดผ่อนชิลล ์ชิลล ์Cash Chill Chill 
(4) บรกิำรผ่อนสบำย Smile Plan 

สินเชื่อ อเนกประสงค ์ในรูปแบบของวงเงนิสินเชื่อท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 
(Term Loan) เพื่อใชใ้นกำรอปุโภคบริโภคส่วนบคุคล โดยไม่ตอ้งใช้
หลกัทรพัยห์รือบคุคลค ำ้ประกนั โดยคิดอตัรำดอกเบีย้แบบลดตน้ลด
ดอก 

สินเชื่อสวสัดิกำรอเนกประสงค ์ใหบ้รกิำร
ส ำหรบัลกูคำ้เฉพำะกลุ่ม ในรูปแบบของวงเงิน
สินเชื่อท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) 
เพื่อใชใ้นกำรอปุโภคบริโภคส่วนบคุคล โดย  
ไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลค ำ้ประกนั  

สินเชื่อสวสัดิกำรอเนกประสงค ์ใหบ้รกิำรส ำหรบั
ลกูคำ้กลุ่มขำ้รำชกำรบ ำนำญทหำร ในรูปแบบของ
วงเงินสินเชื่อท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) 
เพื่อใชใ้นกำรอปุโภคบริโภคส่วนบคุคล โดยไม่ตอ้งใช้
หลกัทรพัยห์รือบคุคลค ำ้ประกนั 

3. กลุ่มลกูคำ้ •  พนักงานประจ า / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
o อำย ุ20 – ไม่เกิน 60 ปี 
o รำยไดป้ระจ ำตัง้แต่ 15,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o อำยงุำนปัจจบุนั ตัง้แต่ 4 เดือน ขึน้ไป 

•  ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว / เจ้าของกจิการ 
o อำย ุ20 – ไม่เกิน 60 ปี 
o รำยไดป้ระจ ำตัง้แต่ 30,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o กิจกำรปัจจบุนั จดทะเบยีนด ำเนินกำรตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป 

•  พนักงานประจ า / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
o อำย ุ20 - 59 ปี (อำยรุวมระยะเวลำผ่อนช ำระคืนตอ้ง ไมเ่กิน 60 ปี) 
o รำยไดข้ัน้ต ่ำตัง้แต่ 20,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o อำยงุำนปัจจบุนั ตัง้แต่ 4 เดือน ขึน้ไป 

•  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกจิการ 
o อำย ุ25 - 59 ปี (อำยรุวมระยะเวลำผ่อนช ำระคืนตอ้งไม่เกิน 60 ปี) 
o รำยไดข้ัน้ต ่ำตัง้แต่ 30,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o กิจกำรปัจจบุนั จดทะเบยีนด ำเนินกำรตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป 

ส ำหรบัลกูคำ้เฉพำะกลุ่ม ท่ีองคก์ร/
หน่วยงำนตน้สงักดัของผูกู้ ้ไดล้งนำมใน
บนัทึกขอ้ตกลงในกำรรบับริกำรสินเชื่อ
สวสัดิกำรรว่มกบั TMB ไดแ้ก่  
- หน่วยงำนขำ้รำชกำรทหำร 
- ขำ้รำชกำร, พนกังำนรฐัวิสำหกิจ, พนกังำน
มหำวิทยำลยันอกระบบ, อำจำรย์
มหำวิทยำลยัเอกชน (บำงแห่ง)  
- บริษัทเอกชน (บำงแห่ง) 

ส ำหรบัขำ้รำชกำรบ ำนำญทหำร ท่ีมีสิทธ์ิในบ ำเหน็จ 
ตกทอด 

4. วงเงินสินเชื่อ 15,000 – 500,000 บำท  
สงูสดุไม่เกิน 5 เท่ำของรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
* กรณีลกูคำ้ใหม่ ท่ีมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่ำ 30,000 บำท 
วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1.5 เท่ำของรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ ำนวน
สถำบนัผูใ้หบ้ริกำรไมเ่กิน 3 แห่ง 

15,000 – 1,500,000 บำท  
สงูสดุไม่เกิน 5 เท่ำของรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
* กรณีลกูคำ้ใหม่ ท่ีมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่ำ 30,000 บำท วงเงิน
สงูสดุไม่เกิน 1.5 เท่ำของรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ ำนวนสถำบนัผู้
ใหบ้ริกำรไม่เกิน 3 แห่ง 

ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคำ้ สงูสดุไม่เกินจ ำนวนเงินในหนงัสือรบัรองสิทธ์ิ
บ ำเหน็จตกทอด 

5. ระยะเวลำกำรกู ้ ตำมวนัท่ีลกูคำ้ใชจ้ริง 12 - 60 เดือน ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคำ้ โดยระยะเวลำผ่อนช ำระ
กบัอำยผุูกู้ร้วมกนัแลว้ไม่เกิน 60 ปี 

ไม่ก ำหนด โดยระยะเวลำผ่อนช ำระกบัอำยผุูกู้้
รวมกนัแลว้ไม่เกิน 90 ปี 

6. กำรช ำระคืน •ช ำระเต็มจ ำนวน หรือ ช ำระบำงส่วนหรือขัน้ต ่ำ 3% ของยอดเงิน
ตำมใบแจง้สรุปยอดบญัช ี(Statement) หรือ ช ำระเป็นรำยงวดๆ 
ละเท่ำๆกนั นำนสงูสดุ 60 งวด ขึน้อยูก่บับริกำรท่ีเลือกใช ้

ผ่อนช ำระรำยเดือนเท่ำกนัทกุงวดตำมระยะเวลำท่ีเลือก ผ่อนช ำระรำยเดือนเท่ำกนัทกุงวด ตำม
ระยะเวลำเงินกู ้

ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนเท่ำกนัทกุงวด โดย
กรมบญัชกีลำงท ำกำร   หกัเงินบ ำนำญรำยเดือนของ
ผูกู้เ้พื่อช ำระหนีใ้ห ้TMB 

7. อตัรำดอกเบีย้ปกติ 
(ต่อปี) 

25 % ทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้อำจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยสำมำรถเรียกดู
ขอ้มลูอตัรำดอกเบีย้ปัจจบุนัไดท่ี้ www.tmbbank.com  

17 – 25 % ทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้อำจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยสำมำรถเรียกดู
ขอ้มลูอตัรำดอกเบีย้ปัจจบุนัไดท่ี้ www.tmbbank.com   

ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคำ้  MRR-1.525% ต่อปี 

 

http://www.tmbbank.com/
http://www.tmbbank.com/

