
     1.   ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอ่ืน

ดอกเบีย้ 18.00% ตอ่ปี

คา่ธรรมเนียมในการใช้วงเงิน -

คา่ปรับในการช าระหนีล้า่ช้ากวา่ก าหนด -

คา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอ่ืน -

วนัทีเ่ร่ิมคิดดอกเบีย้

     2.   อัตราการผ่อนช าระคืนขัน้ต ่า

     3.   ค่าธรรมเนียมการเบกิถอนเงินสด

     4.   ระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอดดอกเบีย้  หากช าระตามก าหนด

ชนิดบตัร TMB 
MasterCard Titanium

ชนิดบตัร TMB So Chill

     5.   ค่าธรรมเนียมของบตัรแต่ละประเภท (บาทต่อปี) **

แรกเข้า 1,500 ไมค่ิดคา่บริการ

รายปี 600 ไมค่ิดคา่บริการ

     6.   ค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน  ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ไมค่ิดคา่บริการ      ช าระโดยเช็คหรือธนาณตัิทางไปรษณีย์ -
 ช าระทีเ่คาน์เตอร์ของธนาคาร ไมค่ิดคา่บริการ      ช าระผา่นเคร่ือง ATM ไมค่ิดคา่บริการ

 ช าระทีเ่คาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน  -      ช าระผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ไมค่ิดคา่บริการ
 ช าระทีจ่ดุบริการรับช าระเงิน ***      ช าระผา่นระบบอินเตอร์เน็ต / ทีเอ็มบ ีทชั ไมค่ิดคา่บริการ
    - เคาน์เตอร์เซอร์วิส กทม. / ปริมณฑล 15 บาท/รายการ
      (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 30,000 บาท/รายการ) ภมิูภาค 20 บาท/รายการ
    - เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) ทัว่ประเทศ 10 บาท/รายการ
      (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 49,000 บาท/วนั/รายการ)
    - ศนูย์บริการลกูค้า TOT ทัว่ประเทศ 15 บาท/รายการ
      (เฉพาะเงินสด สงูสดุ 30,000 บาท/รายการ)

     7.   ค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด ไมค่ิดคา่บริการ

- กรณีซือ้สนิค้าและ/หรือบริการ เร่ิมคิดดอกเบีย้ตัง้แตว่นัทีธ่นาคารบนัทกึรายการ เฉพาะกรณีจา่ยช าระหนีไ้มเ่ต็มจ านวน  หรือช าระลา่ช้าไมต่รงตามก าหนดระยะเวลา หรือไมช่ าระหนี ้
- กรณีเบกิถอนเงินสดลว่งหน้า  เร่ิมคิดดอกเบีย้ตัง้แตว่นัทีท่ ารายการเบกิถอนเงินสดลว่งหน้าจนถึงวนัทีธ่นาคารได้รับช าระเงินครบถ้วนตามจ านวนเงินทีเ่บกิถอน

10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบญัชีในแตล่ะเดือน (แตไ่มน้่อยกวา่ 1,000 บาท)

3 % ของจ านวนเงินสดทีเ่บกิถอน

ยกเว้น บตัรเครดิต TMB So Chill ไมเ่รียกเก็บ
สงูสดุ 50 วนั นบัจากวนัสรุปยอดรายการ

(เฉพาะรายการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการ ทีช่ าระคืนเต็มจ านวนทีเ่รียกเก็บ)

ชนิดบตัร Classic

1,500 1,000 600

1,500

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอ่ืนที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบตัรเครดติ เฉพาะบตัรเครดติประเภทส่วนบุคคล (Individual Card)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  1  กันยายน  2560

1,000

ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงาน

500

บตัรเครดติ Visa Card * บตัรเครดติ MasterCard *

ชนิดบตัร Platinum
(TMB So Fast / TMB So Smart /

TMB Royal Top Brass)

ชนิดบตัร Gold

SD-138-V.2-TH



รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอ่ืนที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบตัรเครดติ เฉพาะบตัรเครดติประเภทส่วนบุคคล (Individual Card)

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  1  กันยายน  2560

SD-138-V.2-TH

     8.   ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบญัชี ไมค่ิดคา่บริการ

     9.   ค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบนัทกึการขาย 200 บาท/ครัง้

    10.   ค่าธรรมเนียมในการขอรหสัประจ าตวับตัรเครดติใหม่ทดแทนรหสัเดมิ ไมค่ิดคา่บริการ

    11.   ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไมค่ิดคา่บริการ
    12.   ค่าตดิตามทวงถามหนี ้

    13.   ค่าธรรมเนียมในการช าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ -
    14.   ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน ไมเ่กิน 2.5% จากยอดคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้  โดยใช้อตัราอ้างอิงอตัราแลกเปลีย่นกลางของ Visa/MasterCard โดยจะเรียกเก็บเป็นสกลุเงินบาท ****
หมายเหตุ          * รายละเอียดฉบบันีมี้ผลเฉพาะบตัรเครดิตทีใ่ช้สว่นบคุคล (Individual Card) เทา่นัน้ ไมน่บัรวมบตัรเครดิตประเภทองค์กร (Corporate Card) และบตัรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (Business Card)

** คา่ธรรมเนียมของบตัรแตล่ะประเภท (แรกเข้า / รายปี) เป็นอตัราปกติ ซึง่สามารถยกเว้น / เปลีย่นแปลงได้ตามโปรโมชัน่ / โครงการสง่เสริมการขายทีธ่นาคารก าหนด
*** คา่ธรรมเนียมในการช าระเงิน ผา่นจดุบริการรับช าระตา่งๆ เป็นคา่ธรรมเนียมทีร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม (VAT) แล้ว ตามอตัราทีผู่้ให้บริการเรียกเก็บจากลกูค้า ณ จดุรับช าระเงิน  ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัผู้ให้บริการ

การรับช าระนี ้จะรับช าระได้เฉพาะบตัรเครดิต Visa Card และบตัร MasterCard ทีเ่ป็นบตัรบคุคล (Individual Card) เทา่นัน้

****

ทัง้นี ้การเบกิถอนเงินสดผา่นบตัรเครดิตทีเ่คร่ืองเบกิเงินสดอตัโนมตัิ (ATM) ในตา่งประเทศ ทา่นอาจจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการเบกิถอนเงินระหวา่งประเทศ (International Access Fee)  ตามอตัราทีธ่นาคารเจ้าของเคร่ือง ATM นัน้ๆ จะก าหนด                                                                                                                                                                     

รอบบญัชีละ 100 บาท ตอ่บญัชี (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม (VAT))

กรณีบตัร MasterCard  :  http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html

นอกจากนี ้ผู้ถือบตัรรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดคา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงินดงักลา่วในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.5 จากยอดคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ เพ่ือป้องกนัความเสีย่งทีเ่กิดจากการแปลงสกลุเงินดงักลา่วข้างต้น

ทัง้นี ้ในกรณีทีย่อดคา่ใช้จา่ยในสกลุเงินตราตา่งประเทศดงักลา่วไมใ่ชเ่ป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ บริษัทบตัรเครดิตทีธ่นาคารเป็นสมาชิกอยูอ่าจจะท าการแปลงคา่เงินดงักลา่วเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐก่อนทีจ่ะท าการแปลงยอดดงักลา่ว

ตามอตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารถกูเรียกเก็บจากบริษัทบตัรเครดิตแตล่ะรายทีธ่นาคารเป็นสมาชิกอยู ่ณ วนัทีมี่การเรียกเก็บยอดคา่ใช้จา่ยดงักลา่วกบัธนาคาร ซึง่อาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามวนัและเวลาทีธ่นาคารถกูเรียกเก็บจริง

เป็นสกลุเงินบาทเพ่ือเรียกเก็บกบัธนาคาร    ผู้ถือบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลีย่นเพ่ือใช้ในการอ้างอิงเบือ้งต้นได้จาก

กรณีบตัร VISA Card  :   https://travel.visa.com/apcemea/th/en/travel-tools.html

ในกรณีทีมี่การใช้บตัรเครดิตช าระคา่สนิค้า และ/หรือคา่บริการ และ/หรือเบกิถอนเงินสดลว่งหน้าเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ผู้ถือบตัรรับทราบและตกลงวา่คา่ใช้จา่ยทีเ่ป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศดงักลา่วจะถกูเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย


