
สินเชื่อบุคคลเงินสดทันใจ TMB Cash 2 Go

1. ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

    2.1 คาอากรแสตมป

    2.2 คาใชจายและภาษีที่จายใหแกหนวยราชการ

3. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

    3.1 คาใชจายในการชําระเงิน  ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไมคิดคาบริการ ชําระผานเครื่อง ATM ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร ไมคิดคาบริการ ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่จุดบริการรับชําระ **  (เฉพาะเงินสด) ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ไมคิดคาบริการ

เคานเตอรเซอรวิส  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) กทม./ปริมณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ภูมิภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

เทสโก โลตัส  (สูงสุด 49,000 บาทตอรายการ) 10 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ศูนยบริการลูกคา TOT  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

 ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย -

    3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมคิดคาบริการ

    3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย -

          (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

    3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

    4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

    4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน ( ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง ) -

    4.3 คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) -

    4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป) ไมคิดคาบริการ

    4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) -

    4.6 คาขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คาใชจายประเภทเดียวกันตามขอ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกคาซ้ําซอนกันไมได และจะเก็บไดตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง และพอสมควรแกกรณี ทั้งนี้ คาใชจายตามขอ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เปนคาใชจายตางประเภทกัน โดย ขอ 3.4 เปน

    คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ธนาคารไดวาจางบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคา แตสําหรับ ขอ 4.1 เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากที่บริษัทภายนอกดําเนินการแทนให

 ** คาบริการดังกลาวเปนคาบริการตามอัตราที่ผูใหบริการเรียกเก็บจากลูกคา ณ จุดรับชําระเงิน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละราย

 - สําหรับ ลูกคารายที่ธนาคารใหสินเชื่อ กอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2548  ธนาคารไดปรับลด ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรมเนียมใด ๆ   รวมกันไมเกิน 28.0 % ตอป โดยมีผลตั้งแต 21 ตุลาคม 2548

 - สําหรับรายละเอียดฉบับนี้ มีผลรวมถึง ลูกคาผลิตภัณฑสินเชื่อไลฟสไตลพลัส (LifestylePlus), สินเชื่อ TMB Better Life  และ สินเชื่อ TMB Balance Transfer (กรณีโอนเปนเงินกู)

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ

เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556

คาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ

สูงสุดไมเกิน 28.0 % ตอป



สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ (TMB Personal Loan Refinance) 

1. ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

    2.1 คาอากรแสตมป

    2.2 คาใชจายและภาษีที่จายใหแกหนวยราชการ

3. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

    3.1 คาใชจายในการชําระเงิน  ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไมคิดคาบริการ ชําระผานเครื่อง ATM ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร ไมคิดคาบริการ ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่จุดบริการรับชําระ **  (เฉพาะเงินสด) ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ไมคิดคาบริการ

เคานเตอรเซอรวิส  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) กทม./ปริมณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ภูมิภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

เทสโก โลตัส  (สูงสุด 49,000 บาทตอรายการ) 10 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ศูนยบริการลูกคา TOT  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

 ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย -

    3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมคิดคาบริการ

    3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย -

          (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

    3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

    4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

    4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน ( ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง ) -

    4.3 คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) -

    4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป) ไมคิดคาบริการ

    4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) -

    4.6 คาขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คาใชจายประเภทเดียวกันตามขอ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกคาซ้ําซอนกันไมได และจะเก็บไดตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง และพอสมควรแกกรณี ทั้งนี้ คาใชจายตามขอ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เปนคาใชจายตางประเภทกัน โดย ขอ 3.4 เปน

    คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ธนาคารไดวาจางบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคา แตสําหรับ ขอ 4.1 เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากที่บริษัทภายนอกดําเนินการแทนให

 ** คาบริการดังกลาวเปนคาบริการตามอัตราที่ผูใหบริการเรียกเก็บจากลูกคา ณ จุดรับชําระเงิน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละราย

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ

เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556

คาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ

สูงสุดไมเกิน 28.0 % ตอป



สินเชื่อเอนกประสงค ประเภทไมมีหลักประกัน สําหรับพนักงาน TMB 

1. ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

    2.1 คาอากรแสตมป

    2.2 คาใชจายและภาษีที่จายใหแกหนวยราชการ

3. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

    3.1 คาใชจายในการชําระเงิน  ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไมคิดคาบริการ ชําระผานเครื่อง ATM ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร ไมคิดคาบริการ ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่จุดบริการรับชําระ **  (เฉพาะเงินสด) ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ไมคิดคาบริการ

เคานเตอรเซอรวิส  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) กทม./ปริมณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ภูมิภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

เทสโก โลตัส  (สูงสุด 49,000 บาทตอรายการ) 10 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ศูนยบริการลูกคา TOT  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

 ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย -

    3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมคิดคาบริการ

    3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย -

          (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

    3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

    4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

    4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน ( ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง ) -

    4.3 คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) -

    4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป) ไมคิดคาบริการ

    4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) -

    4.6 คาขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คาใชจายประเภทเดียวกันตามขอ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกคาซ้ําซอนกันไมได และจะเก็บไดตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง และพอสมควรแกกรณี ทั้งนี้ คาใชจายตามขอ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เปนคาใชจายตางประเภทกัน โดย ขอ 3.4 เปน

    คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ธนาคารไดวาจางบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคา แตสําหรับ ขอ 4.1 เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากที่บริษัทภายนอกดําเนินการแทนให

 ** คาบริการดังกลาวเปนคาบริการตามอัตราที่ผูใหบริการเรียกเก็บจากลูกคา ณ จุดรับชําระเงิน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละราย

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ

เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556

คาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ

สูงสุดไมเกิน 28.0 % ตอป



สินเชื่อบุคคลวงเงินพรอมใช TMB Ready Cash

1. ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

    2.1 คาอากรแสตมป

    2.2 คาใชจายและภาษีที่จายใหแกหนวยราชการ

3. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

    3.1 คาใชจายในการชําระเงิน  ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไมคิดคาบริการ *** ชําระผานเครื่อง ATM ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร ไมคิดคาบริการ *** ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  ไมคิดคาบริการ

 ชําระที่จุดบริการรับชําระ **  (เฉพาะเงินสด) ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ไมคิดคาบริการ

ที่ทําการไปรษณีย  (สูงสุด 50,000 บาทตอรายการ) 10 บาท / รายการ ( ยังไมรวม VAT)

เคานเตอรเซอรวิส  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) กทม./ปริมณฑล 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ภูมิภาค 20 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

เทสโก โลตัส  (สูงสุด 49,000 บาทตอรายการ) 10 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

ศูนยบริการลูกคา TOT  (สูงสุด 30,000 บาทตอรายการ) 15 บาท / รายการ ( รวม VAT แลว)

 ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย -

    3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมคิดคาบริการ

    3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย -

          (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

    3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

    4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

    4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน ( ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง ) ไมคิดคาบริการ

    4.3 คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) ไมคิดคาบริการ

    4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป) 100 บาทตอใบแจงยอดฯ 

    4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) ไมคิดคาบริการ

    4.6 คาขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คาใชจายประเภทเดียวกันตามขอ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกคาซ้ําซอนกันไมได และจะเก็บไดตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง และพอสมควรแกกรณี ทั้งนี้ คาใชจายตามขอ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เปนคาใชจายตางประเภทกัน โดย ขอ 3.4 เปน

    คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ธนาคารไดวาจางบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคา แตสําหรับ ขอ 4.1 เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากที่บริษัทภายนอกดําเนินการแทนให

 ** คาบริการดังกลาวเปนคาบริการตามอัตราที่ผูใหบริการเรียกเก็บจากลูกคา ณ จุดรับชําระเงิน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละราย

*** ยกเวนกรณีที่มีการฝากเงินเขาบัญชีขามเขตสํานักหักบัญชี ธนาคารคิดคาคูสาย 20 บาท และคาธรรมเนียมการโอนเงินหมื่นละ 10 บาท (เศษของหมื่นคิดเปนหมื่นบาท) ซึ่งเปนคาธรรมเนียมปกติสําหรับกรณีนําฝากเงินเขาบัญชีขามเขตสํานักหักบัญชี

 - สําหรับ ลูกคารายที่ธนาคารใหสินเชื่อ กอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2548  ธนาคารไดปรับลด ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรมเนียมใด ๆ   รวมกันไมเกิน 28.0 % ตอป โดยมีผลตั้งแต 21 ตุลาคม 2548

 - สําหรับรายละเอียดฉบับนี้ มีผลรวมถึง ลูกคาผลิตภัณฑสินเชื่อ TMB Balance Transfer ( กรณีโอนเปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน) และ โครงการสินเชื่อสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับสินเชื่อที่อยูอาศัย เฉพาะโปรแกรมที่ 3 สินเชื่อบุคคล TMB เงินสดหมุนเวียน

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ

เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556

คาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ

สูงสุดไมเกิน 28.0 % ตอป



วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน TMB No worry

1. ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

ดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับ 

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

    2.1 คาอากรแสตมป

    2.2 คาใชจายและภาษีที่จายใหแกหนวยราชการ

3. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

    3.1 คาใชจายในการชําระเงิน  ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร - ชําระผานเครื่อง ATM **

 ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร ** ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  **

 ชําระที่จุดบริการรับชําระ - ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต **

 ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย -

    3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมคิดคาบริการ

    3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย -

          (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

    3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

    4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้* ไมคิดคาบริการ

    4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน ( ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง ) -

    4.3 คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) อัตราเดียวกันกับบัตร ATM / บัตรเดบิท

    4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป) 100 บาทตอใบแจงยอดฯ 

    4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม ( กรณีใชบัตรในการเบิกถอน) อัตราเดียวกันกับบัตร ATM / บัตรเดบิท

    4.6 คาขอตรวจสอบรายการ -

หมายเหตุ   * คาใชจายประเภทเดียวกันตามขอ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกคาซ้ําซอนกันไมได และจะเก็บไดตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง และพอสมควรแกกรณี ทั้งนี้ คาใชจายตามขอ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เปนคาใชจายตางประเภทกัน โดย ขอ 3.4 เปน

    คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ธนาคารไดวาจางบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคา แตสําหรับ ขอ 4.1 เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากที่บริษัทภายนอกดําเนินการแทนให

 ** เนื่องจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน TMB No Worry เปนวงเงินที่ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย ดังนั้น การชําระเงินคาสินเชื่อฯ จะเปนการฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยที่ผูกไว  ซึ่งจะมีคาใชจายหรือคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในแตละชองทาง

 - สําหรับรายละเอียดฉบับนี้ มีผลเฉพาะลูกคาผลิตภัณฑสินเชื่อวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน TMB No Worry กอนวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เทานั้น

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ

เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556

คาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ

สูงสุดไมเกิน 28.0 % ตอป


