
 

 

รายละเอียดเกยีวกับอัตราดอกเบีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และคา่บรกิารอนืทธีนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล (Individual Card) 

เรมิใชต้ังแต่วันที 1 สิงหาคม 2565 

1. ดอกเบีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอืน  

 ดอกเบีย 16.00% ต่อปี (7.00% ต่อปีสาํหรบับตัร ttb reserve infinite และ ttb reserve signature) 

 ค่าธรรมเนียมในการใชว้งเงิน ไม่คิดค่าบริการ 

 ค่าปรบัในการชาํระหนลี่าชา้กวา่กาํหนด ไม่คิดค่าบริการ 

 ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอนื ไม่คิดค่าบริการ 

 อตัราดอกเบียผิดนดัชาํระหน ี ไม่เกิน 16.0% ต่อปี 

 วนัทีเรมิคิดดอกเบีย - กรณีซอืสินคา้และ/หรือบริการ เริมคิดดอกเบียตงัแต่วนัทีธนาคารบนัทึกรายการ เฉพาะกรณีจา่ยชาํระหนีไม่เต็มจาํนวน หรือชาํระล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนดระยะเวลา 

หรือไมช่าํระหนี 

- กรณีเบิกถอนเงนิสดล่วงหนา้ เรมิคิดดอกเบียตงัแต่วนัทีทาํรายการเบิกถอนเงนิสดล่วงหนา้จนถึงวนัทธีนาคารไดร้บัชาํระเงนิครบถว้นตามจาํนวนเงินทเีบิกถอน 

2. อัตราการผ่อนชาํระคืนขันตาํ 5% ของยอดเงนิตามใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิตในแตล่ะเดือน ในปี พ.ศ.2565 และ 2566 (ปรบัเป็น 8% ในปี พ.ศ.2567 และเป็น 10% ตงัแต่ปี พ.ศ.2568 เป็นตน้ไป)  

บวกดว้ยยอดของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ttb pay plan หรือ ttb so goood หรือ ttb cash chill chill (ถา้มี) 

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3%ของจาํนวนเงินทีเบิกถอน (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม (VAT)) 

(ยกเวน้ บตัร ttb so chill) ไม่คิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 

4. ระยะเวลาการชาํระคืนโดยปลอดดอกเบีย  หากชาํระตาม

กาํหนด 
สงูสดุ 50 วนั นบัจากวนัสรุปยอดรายการ 

(เฉพาะรายการซอืสินคา้และ/หรือบริการ ทีชาํระคืนเต็มจาํนวนทเีรียกเก็บ) 

ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินงาน 
บัตรเครดิต * 

ttb reserve infinite ttb reserve signature ttb absolute ttb so smart / ttb so fast / ttb royal top brass ttb so chill 

5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี)      
 แรกเข้า ฟร ี ฟร ี ฟร ี ฟร ี ฟร ี

 รายปี 
หมายเหตุ: บัตรเสริมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี 

ฟร ี ฟร ี 4,000 บาท/ปี (ไม่รวม VAT) (ฟรี ปีแรก) ฟร ี ฟร ี

6. ค่าธรรมเนียมในการชาํระเงิน ชาํระโดยหกับญัชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ชาํระผ่านเครอืง ATM/CDM  ไม่คิดค่าบริการ 

  ชาํระทีเคานเ์ตอรข์องธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ชาํระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต / ทีทีบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 

  ชาํระทีเคานเ์ตอรข์องธนาคารอนื ไม่มบีริการ    

  ชาํระทีจดุบริการรบัชาํระเงิน ** (เฉพาะเงินสด)      

  - เคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส                                  กทม. / ปริมณฑล   15 บาท / รายการ (รวม VAT แลว้)   

  (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ/วนั)    ภมิูภาค 20 บาท / รายการ (รวม VAT แลว้)           

  -  โลตัส ทุกสาขา (Lotus’s)   10 บาท / รายการ (รวม VAT แลว้)   

  (สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ สูงสดุ 2 ครงั/วนั     
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  - ไปรษณียไ์ทย (สงูสดุ 50,000 บาท/รายการ                                กทม. / ปริมณฑล   10 บาท / รายการ (รวม VAT แลว้) 

  ยอดชาํระสงูสดุ 100,000 บาท/วนั)                                            ภมิูภาค                 15 บาท / รายการ (รวม VAT แลว้) 

7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณหีาย/ชํารุด ไม่คิดค่าบริการ 

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญช ี ไม่คิดค่าบริการ 

9. ค่าธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทกึการขาย 200 บาท/ครงั (รวม VAT แลว้) 

10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหสัประจาํตัวบัตรเครดิตใหม่

ทดแทนรหัสเดิม 

ไม่คิดค่าบริการ 

11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 200 บาท/รายการ (รวม VAT แลว้) 

12. ค่าติดตามทวงถามหนี งวดละ 50 บาท / บญัชี (เมอืคา้งชาํระ 1 งวด)  งวดละ 100 บาท / บญัชี (เมอืคา้งชาํระมากกว่า 1 งวด) 

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าตดิตามทวงถามหน ีสาํหรบักรณีลกูหนมีีหนคีา้งชาํระหรือหนีทีถึงกาํหนดชาํระสะสมทีไม่เกิน 1,000 บาท 

13. ค่าธรรมเนียมในการชาํระภาษีอากรและคา่ธรรมเนียม

ให้แก่หน่วยงานราชการ 

ไม่คิดค่าบริการ 

14. ค่าความเสยีงจากการแปลงสกุลเงิน ไม่คิดค่าบริการ         

สาํหรบั ttb reserve infinite / ttb reserve signature / ttb absolute 

ไม่เกิน 2.5% จากยอดค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน  โดยใชอ้ตัราอา้งอิงอตัรา

แลกเปลียนกลางของ Visa โดยจะเรียกเก็บเป็นสกลุเงินบาท *** 

 

หมายเหต ุ    * รายละเอยีดฉบบันีมีผลเฉพาะบตัรเครดิตประเภทสว่นบคุคล (Individual Card) เท่านนั ไมน่ับรวมบตัรเครดิตประเภทองคก์ร (Corporate Card) และบตัรเครดิตเพอืธุรกิจ (Business Card) 

** ค่าธรรมเนียมในการชาํระเงิน ผ่านจดุบริการรบัชาํระต่างๆ เป็นค่าธรรมเนียมทีรวมภาษีมลูค่าเพมิ (VAT) แลว้ ตามอตัราทีผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัชาํระเงนิ  ซงึอาจมีการเปลียนแปลงได ้โดยขึนอยู่กบัผูใ้ห้

บริการ การรบัชาํระน ีจะรบัชาํระไดเ้ฉพาะบตัรเครดิต Visa Card ทีเป็นบตัรเครดิตประเภทส่วนบคุคล (Individual Card) เท่านนั 

 *** ในกรณีทีมีการใชบ้ตัรเครดิตชาํระค่าสินคา้ และ/หรือค่าบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ผูถ้ือบตัรรบัทราบและตกลงว่าค่าใชจ่้ายทเีป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถกูเรยีกเก็บเป็น

เงินบาทไทย ตามอตัราแลกเปลียนทีธนาคารถกูเรียกเก็บจากบรษิัทบตัรเครดิตแต่ละรายทีธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วนัทมีีการเรียกเก็บยอดค่าใชจ่้ายดงักล่าวกบัธนาคาร ซงึอาจจะมีการเปลยีนแปลงตามวนัและเวลาที

ธนาคารถกูเรยีกเก็บจริง ทงัน ีในกรณีทียอดค่าใชจ่้ายในสกลุเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไมใ่ช่เป็นสกลุเงินดอลล่ารส์หรฐั บริษัทบตัรเครดิตทีธนาคารเป็นสมาชิกอยู่อาจจะทาํการแปลงค่าเงินดงักล่าวเป็นสกลุเงินดอลล่าร์

สหรฐัก่อนทีจะทาํการแปลงยอดดงักล่าวเป็นสกลุเงินบาทเพอืเรียกเก็บกบัธนาคาร ผูถ้ือบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลียนเพอืใชใ้นการอา้งอิงเบืองตน้ไดจ้าก 

https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html 

 นอกจากน ีผูถ้ือบตัรรบัทราบและตกลงใหธ้นาคารคดิค่าความเสียงจากการแปลงสกลุเงินดงักล่าวในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.5 จากยอดค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน เพอืป้องกนัความเสียงทเีกิดจากการแปลงสกลุเงินดงักล่าวขา้งตน้  

ทงัน ีการเบิกถอนเงนิสดผ่านบตัรเครดิตทีเครืองเบิกเงนิสดอตัโนมตัิ (ATM) ในต่างประเทศ ท่านอาจจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงนิระหว่างประเทศ (International Access Fee)  ตามอตัราทธีนาคารเจา้ของ

เครือง ATM นนัๆ จะกาํหนด      
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