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1. ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น  
 ดอกเบีย้ 16.00% ต่อปี 
 ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน - 
 ค่าปรับในการช าระหนีล้่าช้ากว่าก าหนด - 
 ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น - 
 วนัท่ีเร่ิมคิดดอกเบีย้ - กรณีซือ้สินค้าและ/หรือบริการ เร่ิมคิดดอกเบีย้ตัง้แต่วนัท่ีธนาคารบนัทกึรายการ เฉพาะกรณีจ่ายช าระหนีไ้ม่เต็มจ านวน  หรือช าระล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา 

หรือไม่ช าระหนี ้
- กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า  เร่ิมคิดดอกเบีย้ตัง้แต่วนัท่ีท ารายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจนถงึวนัท่ีธนาคารได้รับช าระเงินครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีเบิกถอน 

2. อัตราการผ่อนช าระคืนขัน้ต ่า 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบญัชีในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.2563-2564  
(ปรับเป็น 8% ในปี  พ.ศ.2565 และเป็น 10% แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ตัง้แต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไป)  

บวกด้วยยอดของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือ TMB Cash Chill Chill หรือ TMB Pay Plan (ถ้ามี) 
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงนิสด 3 % ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

ยกเว้น บตัรเครดิต TMB So Chill ไม่เรียกเก็บ 
4. ระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอดดอกเบีย้  หากช าระตาม

ก าหนด 
สงูสดุ 20 วนั นบัจากวนัสรุปยอดรายการ 

(เฉพาะรายการซือ้สินค้าและ/หรือบริการ ที่ช าระคืนเต็มจ านวนท่ีเรียกเก็บ) 

ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงาน 

บัตรเครดิต Visa Card * 
ชนิดบัตร Signature 

(TMB ABSOLUTE Visa 
Signature) 

ชนิดบัตร Platinum 
(TMB So Fast /  
TMB So Smart / 

TMB Royal Top Brass) 

ชนิดบัตร Gold ชนิดบัตร Classic ชนิดบัตร TMB 
MasterCard Titanium 

ชนิดบัตร TMB So 
Chill 

5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี) **       
 แรกเข้า ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี 
 รายปี 4,000 บาท/ปี (ฟรี 2 ปีแรก) ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี 

6. ค่าธรรมเนียมในการช าระเงนิ ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย์  - 
  ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ ช าระผ่านเคร่ือง ATM  ไม่คิดค่าบริการ 
  ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น - ช าระผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ  ไม่คิดค่าบริการ 
  ช าระที่จดุบริการรับช าระเงิน ***   ช าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ทีเอ็มบี ทชั  ไม่คิดค่าบริการ 
  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส                                 กทม. / ปริมณฑล 15 บาท/รายการ    
  (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 49,000 บาท/รายการ) ภมูิภาค 20 บาท/รายการ    
  - เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ทัว่ประเทศ 10 บาท/รายการ    
  (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 49,000 บาท/วนั/รายการ)      
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7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ช ารุด ไม่คิดค่าบริการ 
8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี ไม่คิดค่าบริการ 
9. ค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบันทกึการขาย 200 บาท/ครัง้ 
10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหสัประจ าตวับัตรเครดิตใหม่

ทดแทนรหสัเดิม 
ไม่คิดค่าบริการ 

11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่คิดค่าบริการ 
12. ค่าติดตามทวงถามหนี ้ รอบบญัชีละ 100 บาท ต่อบญัชี (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT)) 
13. ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

ให้แก่หน่วยงานราชการ 
- 

14. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงนิ ไม่คิดค่าบริการ ไม่เกิน 2.5% จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  โดยใช้อตัราอ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยนกลางของ Visa/MasterCard 
โดยจะเรียกเก็บเป็นสกลุเงินบาท **** 

 

หมายเหตุ     * รายละเอียดฉบบันีม้ีผลเฉพาะบตัรเครดิตที่ใช้ส่วนบคุคล (Individual Card) เท่านัน้ ไม่นบัรวมบตัรเครดิตประเภทองค์กร (Corporate Card) และบตัรเครดิตเพ่ือธรุกิจ (Business Card) 
** ค่าธรรมเนียมของบตัรแต่ละประเภท (แรกเข้า / รายปี) เป็นอตัราปกติ ซึง่สามารถยกเว้น / เปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชัน่ / โครงการส่งเสริมการขายที่ธนาคารก าหนด 

*** ค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน ผ่านจดุบริการรับช าระต่างๆ เป็นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) แล้ว ตามอตัราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลกูค้า ณ จดุรับช าระเงิน  ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้อยู่กบัผู้ให้
บริการ การรับช าระนี ้จะรับช าระได้เฉพาะบตัรเครดิต Visa Card และบตัร MasterCard ที่เป็นบตัรบคุคล (Individual Card) เท่านัน้ 

**** ในกรณีท่ีมีการใช้บตัรเครดิตช าระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ผู้ ถือบตัรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถกูเรียกเก็บเป็น
เงินบาทไทย ตามอตัราแลกเปลี่ยนท่ีธนาคารถกูเรียกเก็บจากบริษัทบตัรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วนัที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดงักล่าวกบัธนาคาร ซึง่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวนัและเวลาท่ี
ธนาคารถกูเรียกเก็บจริง ทัง้นี ้ในกรณีท่ียอดค่าใช้จ่ายในสกลุเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไม่ใช่เป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบตัรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่อาจจะท าการแปลงค่าเงินดงักล่าวเป็นสกลุเงินดอลล่าร์
สหรัฐก่อนที่จะท าการแปลงยอดดงักล่าวเป็นสกลุเงินบาทเพ่ือเรียกเก็บกบัธนาคาร    ผู้ ถือบัตรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือใช้ในการอ้างอิงเบือ้งต้นได้จาก 

 กรณีบัตร VISA Card  :   https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html 
 กรณีบัตร MasterCard  :  https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html 
 นอกจากนี ้ผู้ ถือบตัรรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงินดงักล่าวในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกลุเงินดงักล่าวข้างต้น  

ทัง้นี ้การเบิกถอนเงินสดผ่านบตัรเครดิตที่เคร่ืองเบิกเงินสดอตัโนมตัิ (ATM) ในต่างประเทศ ท่านอาจจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee)  ตามอตัราท่ีธนาคารเจ้าของ
เคร่ือง ATM นัน้ๆ จะก าหนด      
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