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เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต TMB (Product Catalog)
บัตรเครดิต
ชื่อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
บัตร ทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่า ซิกเนเจอร์
(TMB ABSOLUTE Visa Signature)
ประเภทสินเชื่อ
จุดเด่ นผลิตภัณฑ์

ฟรี คา่ ธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท/ปี (ฟรี 2 ปี แรก)
10 บาท = 1 คะแนน
หรื อ
10 บาท = 2 คะแนน
(สาหรับการทารายการผ่านทางช่องทาง online)

บัตร ทีเอ็มบี โซ สมาร์ ท
บัตร ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์
(TMB So Smart)
(TMB So Fast)
วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์
(TMB So Chill)

บัตร ทีเอ็มบี รอยัล ท็อป บราส

(TMB Royal Top Brass)

ฟรี คา่ ธรรมเนียมแรกเข้ า
และรายปี
เงินคืน 1%
เข้ าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี
โน ฟิ กซ์
สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/
รอบบัญชี

ฟรี คา่ ธรรมเนียมแรกเข้ า
และรายปี
10 บาท = 1 คะแนน
สูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/
รอบบัญชี

ฟรี คา่ ธรรมเนียมแรกเข้ า
และรายปี
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า

ฟรี คา่ ธรรมเนียมแรกเข้ า
และรายปี
10 บาท = 1 คะแนน
สูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/
รอบบัญชี

บริ การแบ่งจ่าย
TMB So GooOD

บริ การแบ่งจ่าย
TMB So GooOD

บริ การแบ่งจ่าย
TMB So GooOD

บริ การแบ่งจ่าย
TMB So GooOD

คะแนนสะสมจะคานวณจากการใช้ จา่ ยผ่านบัตร
เครดิตตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร ต่อ 1 รอบ
บัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) โดยไม่นบั รวมการ
ใช้ จา่ ยผ่านบัตรจากการขอเพิม่ วงเงินชัว่ คราว
บริ การแบ่งจ่าย TMB So GooOD
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บัตรเครดิต
ชื่อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
บัตร ทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่า ซิกเนเจอร์
(TMB ABSOLUTE Visa Signature)
ประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง
วงเงินสูงสุด 16 ล้ านบาท
VISA payWave
• ฟรี คา่ ธรรมเนียม FX Rate 2.5%
• สิทธิการใช้ ห้องรับรองภายในสนามบินกว่า 1,000
แห่งทัว่ โลก (LoungeKey) 2 ครัง้ ต่อปี
• รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมในเรทพิเศษ 2.5 TMB
Reward Plus = 1 ROP
• รับคะแนนสะสม TMB Reward Plus 1 คะแนน
เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรครบทุก 10 บาท สาหรับยอด
ใช้ จา่ ยในกลุม่ ประกัน ยกเว้ น ยอดใช้ จ่ายจากการ
ชาระค่าเบี ้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit
Linked Life Insurance)

บัตร ทีเอ็มบี โซ สมาร์ ท
(TMB So Smart)
ประกันภัยอุบตั ิเหตุในการ
เดินทาง
วงเงินสูงสุด 6 ล้ านบาท
VISA payWave

บัตร ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์
(TMB So Fast)
ประกันภัยอุบตั ิเหตุในการ
เดินทาง
วงเงินสูงสุด 6 ล้ านบาท
VISA payWave

-

-

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์ บัตร ทีเอ็มบี รอยัล ท็อป บราส
(TMB So Chill)
(TMB Royal Top Brass)
ประกันภัยอุบตั ิเหตุในการ
ประกันภัยอุบตั ิเหตุในการ
เดินทาง
เดินทาง
วงเงินสูงสุด 2 ล้ านบาท
วงเงินสูงสุด 6 ล้ านบาท
MasterCard PayPass
VISA payWave
• เฉพาะลูกค้ ารายใหม่ คิด
อัตราดอกเบี ้ย 9.50% ต่อ
ปี ในรอบบัญชีที่ 1 - 3 นับ
จากวันที่บตั รได้ รับการ
อนุมตั ิ
• รับเงินคืน 5% จาก
ดอกเบี ้ยทีเ่ รี ยกเก็บตังแต่
้
รอบบัญชีที่ 4 เป็ นต้ นไป
เมื่อมีการชาระขันต
้ า่ หรื อ
บางส่วน ภายในวันที่
ธนาคารกาหนดชาระเงิน

• ยกเว้ นค่าธรรมเนียม TMB
SMS Alert ของบัญชีเงิน
ฝากทุกบัญชี
• ส่วนลดพิเศษ บริ การเช่าตู้
นิรภัย
• แลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศอัตราพิเศษ
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ขาออก (Outward
Remittance) อัตราพิเศษ

กลุ่มลูกค้ า
• ผู้มีรายได้ ประจา (ถือ
สัญชาติไทย)

อายุงานตังแต่
้ 4 เดือนขึ ้นไป และ
มีฐานเงินเดือน 100,000 บาท ขึ ้นไป

อายุงานตังแต่
้ 4 เดือนขึ ้นไป และ มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ ้นไป

ข้ าราชการทหารที่มีชนยศตั
ั้
งแต่
้
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บัตรเครดิต
ชื่อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
บัตร ทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่า ซิกเนเจอร์
(TMB ABSOLUTE Visa Signature)

• ผู้ประกอบการ
(ถือสัญชาติไทย)

ประมาณการรายได้ ตอ่ เดือน 100,000 บาท ขึ ้นไป
และ
ดาเนินธุรกิจมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
เป็ นลูกจ้ างของบริษัทที่มีสนิ เชื่อ
• ชาวต่างชาติ
กับTMB และมีรายได้ ประจา
ตังแต่
้ 200,000 บาท/เดือนขึ ้นไป
• ผู้มีเงินออม/เงินลงทุน มียอดเงินฝากประจาที่ TMB และ/หรื อ เงินฝากออม
(ถือสัญชาติไทย)
ทรัพย์ที่ TMB และ/หรื อ ยอดเงินลงทุนในตราสาร
แสดงสิทธิ์ในหนี ้ที่ออกโดย TMB และ/หรื อ ยอดเงิน
ลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ บลจ.ทหาร
ไทย (TMBAM eastspring) หรื อ บลจ. อื่นๆ ที่ธนาคาร
เป็ นตัวแทนขาย รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน
• ผู้มีเงินออม
มียอดเงินฝากประจาที่ TMB ไม่น้อยกว่า 2,000,000
(ถือสัญชาติไทย)
บาท เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน

บัตร ทีเอ็มบี โซ สมาร์ ท
(TMB So Smart)

บัตร ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์
(TMB So Fast)

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์
(TMB So Chill)

ประมาณการรายได้ ตอ่ เดือน 100,000 บาท ขึ ้นไป และ
ดาเนินธุรกิจมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

บัตร ทีเอ็มบี รอยัล ท็อป บราส

(TMB Royal Top Brass)
พันโท นาวาโท และนาวา
อากาศโท
ที่มีอายุงานตังแต่
้ 4 เดือนขึ ้นไป
-

เป็ นลูกจ้ างของบริษัทที่มีสนิ เชื่อ กับTMB และมีรายได้ ประจา
ตังแต่
้ 100,000 บาท/เดือนขึ ้นไป หรื อ เป็ นลูกค้ า Wealth Banking ของ TMB

-

มียอดเงินฝากประจาที่ TMB และ/หรื อ เงินฝากออมทรัพย์ที่ TMB และ/หรื อ ยอดเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี ้ที่ออก
โดย TMB และ/หรื อ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ บลจ.ทหารไทย (TMBAM eastspring) หรื อ บลจ. อื่นๆ
ที่ธนาคารเป็ นตัวแทนขาย รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน

มียอดเงินฝากประจาที่ TMB ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน
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รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์

บัตรเครดิต
ชื่อผลิตภัณฑ์

บัตร ทีเอ็มบี แอปโซลูท วีซ่า ซิกเนเจอร์
บัตร ทีเอ็มบี โซ สมาร์ ท
บัตร ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์
บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์ บัตร ทีเอ็มบี รอยัล ท็อป บราส
(TMB ABSOLUTE Visa Signature)
(TMB So Smart)
(TMB So Fast)
(TMB So Chill)
(TMB Royal Top Brass)
ระยะเวลาการกู้
• รายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD
: แบ่งชาระ 3 , 6 , 10 เดือน
• รายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB Pay Plan
: แบ่งชาระสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน
• รายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB Cash Chill Chill : แบ่งชาระ 10 , 12 , 15 , 18 , 24 , 36 เดือน
การชาระเงิน
• ชาระเต็มจานวนตามยอดในใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่ายบัตรเครดิตฯ หรือ ขันต
้ ่า 10% ของยอดเรี ยกเก็บ แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แล้ วแต่จานวนใดสูงกว่า บวกด้ วยยอดของรายการ
แบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรื อ TMB Cash Chill Chill หรื อ TMB Pay Plan (ถ้ ามี) โดยต้ องชาระไม่เกินกว่าวันทีค่ รบกาหนดชาระตามใบแจ้ งยอดฯ
• หากชาระไม่เต็มจานวนหรื อหลังจากวันที่ครบกาหนดชาระ จะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
• ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรมียอดค้ างชาระค่าใช้ จา่ ยภายใต้ บริ การใดๆของบัตรเครดิต รวมกันเป็ นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารขอสงวนสิท ธิ์ในการยกเลิกบริ การใดๆของบัตร
เครดิตทังหมด
้
โดยธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยจากยอดเงินต้ นค้ างชาระทังหมดตามอั
้
ตราดอกเบี ้ยสูงสุดสาหรับ แต่ละผลิตภัณฑ์ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
อัตราดอกเบีย้
• อัตราดอกเบี ้ย 18% ต่อปี กรณีชาระคืนขันต
้ า่ หรื อชาระคืนบางส่วน หรื อไม่ได้ ชาระ โดยเริ่ มคานวณดอกเบี ้ยนับจากวันที่บนั ทึกรายการจนถึงวันที่สรุปยอดบัญชี
• กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าเริ่ มคานวณดอกเบี ้ย นับจากวันที่ทารายการถอนเงินจนถึงวันทีช่ าระเงินครบตามจานวนเงินที่เบิกถอน
เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
โปรโมชั่น
*เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด

4/4

