SD-137-V.2-TH
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี ้ย ค่าบริ การต่างๆ และเบี ้ยปรับทีส่ ถาบันการเงินอาจเรี ยกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ
เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go
1. ดอกเบี ้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี ้ยปรับ
ดอกเบี ้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี ้ยปรับ
ค่ าใช้ จ่ายตามที่ได้ จ่ายจริงและพอสมควรแก่ เหตุ
2. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ า่ ยให้ แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
2.2 ค่าใช้ จา่ ยและภาษีทจี่ า่ ยให้ แก่หน่วยราชการ
3. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ า่ ยให้ แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน

สูงสุดไม่เกิน 28.0 % ต่อปี

ธนาคารเป็ นผู้รับชาระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้ า (อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท))
ตามค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชาระทีเ่ คาน์ เตอร์ ของธนาคาร
ชาระทีจ่ ดุ บริการรับชาระ ** (เฉพาะเงินสด)
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส (สูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ)
เทสโก้ โลตัส (สูงสุด 49,000 บาทต่อรายการต่อวัน)
ศูนย์บริ การลูกค้ า TOT (สูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ)
ชาระโดยเช็คหรื อธนาณัติทางไปรษณีย์

ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ
กทม./ปริ มณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
ภูมิภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
10 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
ไม่คิดค่าบริ การ
-

ชาระผ่านเครื่ อง ATM
ไม่คิดค่าบริการ
ชาระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ไม่คิดค่าบริการ
ชาระผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต /TMB Touch ไม่คดิ ค่าบริการ

3.2 ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนี ้โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น )
3.4 ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี *้
ไม่คิดค่าบริ การ
4. ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
4.1 ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี *้
งวดละ 100 บาท / บัญชี
4.2 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเช็คคืน ( ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้ )
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชารุด (กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
4.4 ค่าขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
ไม่คิดค่าบริ การ
4.5 ค่าขอรหัสประจาตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ
หมายเหตุ * ค่าใช้ จา่ ยประเภทเดียวกันตามข้ อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้ าซ ้าซ้ อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ ตามจานวนเงินทีไ่ ด้ จา่ ยไปจริง และพอสมควรแก่กรณี ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างประเภทกัน โดย ข้ อ 3.4 เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริงทีธ่ นาคารได้ วา่ จ้ างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกค้ า แต่สาหรับข้ อ 4.1 เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกค้ าของธนาคาร ซึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีน่ อกเหนือจากทีบ่ ริ ษัทภายนอกดาเนินการแทนให้
** ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการตามอัตราทีผ่ ้ ใู ห้ บริการเรียกเก็บจากลูกค้ า ณ จุดรับชาระเงิน และอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้ บริ การแต่ละราย
- สาหรับ ลูกค้ ารายทีธ่ นาคารให้ สนิ เชื่อ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ธนาคารได้ ปรับลด ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าธรมเนียมใด ๆ รวมกันไม่เกิน 28.0 % ต่อปี โดยมีผลตังแต่
้ 21 ตุลาคม 2548
- สาหรับรายละเอียดฉบับนี ้ มีผลรวมถึง ลูกค้ าผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อไลฟ์สไตล์พลัส (LifestylePlus) และ สินเชื่อ TMB Balance Transfer (กรณีโอนเป็ นเงินกู้)

SD-137-V.2-TH
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี ้ย ค่าบริ การต่างๆ และเบี ้ยปรับทีส่ ถาบันการเงินอาจเรี ยกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ
เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สินเชื่อบัตรกดเงินสด TMB Ready Cash
1. ดอกเบี ้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี ้ยปรับ
ดอกเบี ้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี ้ยปรับ
ค่ าใช้ จ่ายตามที่ได้ จ่ายจริงและพอสมควรแก่ เหตุ
2. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ า่ ยให้ แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
2.2 ค่าใช้ จา่ ยและภาษีทจี่ า่ ยให้ แก่หน่วยราชการ
3. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ า่ ยให้ แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน

สูงสุดไม่เกิน 28.0 % ต่อปี

ธนาคารเป็ นผู้รับชาระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้ า (อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท))
ตามค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชาระทีเ่ คาน์ เตอร์ ของธนาคาร
ชาระทีจ่ ดุ บริการรับชาระ ** (เฉพาะเงินสด)
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส (สูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ)
เทสโก้ โลตัส (สูงสุด 49,000 บาทต่อรายการต่อวัน)
ศูนย์บริ การลูกค้ า TOT (สูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ)
ชาระโดยเช็คหรื อธนาณัติทางไปรษณีย์

ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ
กทม./ปริ มณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
ภูมิภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
10 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
ไม่คิดค่าบริ การ
-

ชาระผ่านเครื่ อง ATM
ไม่คิดค่าบริการ
ชาระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ไม่คิดค่าบริการ
ชาระผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต /TMB Touch ไม่คดิ ค่าบริการ

3.2 ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนี ้โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น )
3.4 ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี *้
ไม่คิดค่าบริ การ
4. ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
4.1 ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี *้
งวดละ 100 บาท / บัญชี
4.2 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเช็คคืน ( ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้ )
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชารุด (กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
ไม่คิดค่าบริ การ
4.4 ค่าขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
ไม่คิดค่าบริ การ
4.5 ค่าขอรหัสประจาตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
ไม่คิดค่าบริ การ
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ
หมายเหตุ * ค่าใช้ จา่ ยประเภทเดียวกันตามข้ อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้ าซ ้าซ้ อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ ตามจานวนเงินทีไ่ ด้ จา่ ยไปจริง และพอสมควรแก่กรณี ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างประเภทกัน โดย ข้ อ 3.4 เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริงทีธ่ นาคารได้ วา่ จ้ างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกค้ า แต่สาหรับข้ อ 4.1 เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกค้ าของธนาคาร ซึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีน่ อกเหนือจากทีบ่ ริ ษัทภายนอกดาเนินการแทนให้
** ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการตามอัตราทีผ่ ้ ใู ห้ บริการเรียกเก็บจากลูกค้ า ณ จุดรับชาระเงิน และอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้ บริ การแต่ละราย
- สาหรับ ลูกค้ ารายทีธ่ นาคารให้ สนิ เชื่อ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ธนาคารได้ ปรับลด ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าธรมเนียมใด ๆ รวมกันไม่เกิน 28.0 % ต่อปี โดยมีผลตังแต่
้ 21 ตุลาคม 2548
- สาหรับรายละเอียดฉบับนี ้ มีผลรวมถึง ลูกค้ าผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ TMB Balance Transfer ( กรณีโอนเป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน)

SD-137-V.2-TH
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี ้ย ค่าบริ การต่างๆ และเบี ้ยปรับทีส่ ถาบันการเงินอาจเรี ยกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ
เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สินเชื่อเอนกประสงค์ ประเภทไม่ มีหลักประกัน สาหรับพนักงาน TMB ที่เข้ าทางานกับ TMB ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้ นไป
1. ดอกเบี ้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี ้ยปรับ
ดอกเบี ้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี ้ยปรับ
สูงสุดไม่เกิน 28.0 % ต่อปี
ค่ าใช้ จ่ายตามที่ได้ จ่ายจริงและพอสมควรแก่ เหตุ
2. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ า่ ยให้ แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
ธนาคารเป็ นผู้รับชาระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้ า (อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท))
2.2 ค่าใช้ จา่ ยและภาษีทจี่ า่ ยให้ แก่หน่วยราชการ
ตามค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
3. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ า่ ยให้ แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่คิดค่าบริ การ
ชาระผ่านเครื่ อง ATM
ไม่คิดค่าบริการ
ชาระทีเ่ คาน์ เตอร์ ของธนาคาร
ไม่คิดค่าบริ การ
ชาระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ไม่คิดค่าบริการ
ชาระทีจ่ ดุ บริการรับชาระ ** (เฉพาะเงินสด)
ชาระผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต /TMB Touch ไม่คิดค่าบริการ
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส (สูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ)
กทม./ปริ มณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
ภูมิภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
เทสโก้ โลตัส (สูงสุด 49,000 บาทต่อรายการต่อวัน)
10 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
ศูนย์บริ การลูกค้ า TOT (สูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ)
15 บาท / รายการ ( รวม VAT แล้ ว)
ชาระโดยเช็คหรื อธนาณัติทางไปรษณีย์
3.2 ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
ไม่คิดค่าบริ การ
3.3 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนี ้โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น )
3.4 ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี *้
ไม่คิดค่าบริ การ
4. ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
4.1 ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี *้
ไม่คิดค่าบริ การ
4.2 ค่าใช้ จา่ ยกรณีเช็คคืน ( ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้ )
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชารุด (กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
4.4 ค่าขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
ไม่คิดค่าบริ การ
4.5 ค่าขอรหัสประจาตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ
หมายเหตุ * ค่าใช้ จา่ ยประเภทเดียวกันตามข้ อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้ าซ ้าซ้ อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ ตามจานวนเงินทีไ่ ด้ จา่ ยไปจริง และพอสมควรแก่กรณี ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างประเภทกัน โดย ข้ อ 3.4 เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริงทีธ่ นาคารได้ วา่ จ้ างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกค้ า แต่สาหรับ ข้ อ 4.1 เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกค้ าของธนาคาร ซึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีน่ อกเหนือจากทีบ่ ริ ษัทภายนอกดาเนินการแทนให้
** ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการตามอัตราทีผ่ ้ ใู ห้ บริการเรียกเก็บจากลูกค้ า ณ จุดรับชาระเงิน และอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้ บริ การแต่ละราย

