
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ ์บัตรเครดิต TMB  (Product Catalog) 

1 / 4 

 

SD-566-V.9-TH 

 

 บัตรเครดิต 

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ ์

  

  

ชอืผลิตภัณฑ ์

 
 
 

บัตร ทเีอ็มบี แอปโซลทู วีซ่า ซิกเนเจอร ์
(TMB ABSOLUTE Visa Signature) 

 
 
 

บัตร ทเีอ็มบี โซ สมารท์ 
(TMB So Smart) 

บัตร ทเีอ็มบี โซ ฟาสต ์
(TMB So Fast) 

  
บัตร ทเีอ็มบี โซ ชิลล ์

(TMB So Chill) 

 
 
 

บัตร ทเีอ็มบี รอยัล ทอ็ป บราส 
(TMB Royal Top Brass) 

ประเภทสินเชอื วงเงินสินเชือบตัรเครดิต 

จุดเดน่ผลิตภัณฑ ์ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท/ปี (ฟรี 2 ปีแรก) 

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้

และรายปี 

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

และรายปี 

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

และรายปี 

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

และรายปี 

10 บาท = 1 คะแนน 

หรือ  

10 บาท = 2 คะแนน 

(สาํหรบัการทาํรายการผ่านทางชอ่งทาง online 

ยกเวน้ การใชจ่้าย หรือเติมเงิน ผ่านทาง e-wallet, 

Direct debit, Bill Payment และ รายการซือประกนั

ทางช่องทาง online รบั 1 คะแนน) 

 

คะแนนสะสมจะคาํนวณจากการใชจ้า่ยผ่านบตัร

เครดิตตามวงเงินทไีดร้บัอนุมตัิจากธนาคาร ต่อ 1 รอบ

บญัชี (รวมบตัรหลกัและบตัรเสรมิ) โดยไม่นบัรวมการ

ใชจ่้ายผ่านบตัรจากการขอเพมิวงเงินชวัคราว  

 

เงินคืน 1% 

เขา้บญัชีเงินฝาก 

ทีเอ็มบี  โน ฟิกซ ์

สงูสดุ 2,000 บาท/บญัชี

บตัร/รอบบญัช ี

10 บาท = 1 คะแนน 

สงูสดุ 20,000 คะแนน/บญัชี

บตัร/รอบบญัช ี

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ 

10 บาท = 1 คะแนน 

สงูสดุ 20,000 คะแนน/บญัชี

บตัร/รอบบญัช ี
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บรกิารแบ่งจ่าย  

TMB So GooOD 

บรกิารแบ่งจ่าย  

TMB So GooOD 

บรกิารแบ่งจ่าย  

TMB So GooOD 

บรกิารแบ่งจ่าย  

TMB So GooOD 

บรกิารแบ่งจ่าย  

TMB So GooOD 

ประกนัภยัอบุตัิเหตใุนการเดินทาง  

วงเงินสงูสดุ 16 ลา้นบาท 

ประกนัภยัอบุตัิเหต ุ

ในการเดินทาง  

วงเงินสงูสดุ 6 ลา้นบาท 

ประกนัภยัอบุตัิเหต ุ

ในการเดินทาง  

วงเงินสงูสดุ 6 ลา้นบาท 

ประกนัภยัอบุตัิเหต ุ

ในการเดินทาง  

วงเงินสงูสดุ 6 ลา้นบาท 

ประกนัภยัอบุตัิเหต ุ

ในการเดินทาง  

วงเงินสงูสดุ 6 ลา้นบาท 

แตะเพอืจา่ย (Tap to Pay) แตะเพอืจา่ย (Tap to Pay) แตะเพอืจา่ย (Tap to Pay) แตะเพอืจา่ย (Tap to Pay) แตะเพอืจา่ย (Tap to Pay) 

 ฟรีค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5% ยอดค่าใชจ่้าย/

ยอดเบิกถอนเงินสด ทเีกดิขึนเป็นสกลุเงินตรา

ต่างประเทศ 

 สิทธิการใชห้อ้งรบัรองภายในสนามบินกว่า 1,000 

แห่งทวัโลก (LoungeKey) 2 ครงัต่อปีปฏิทิน สิทธิ

เฉพาะบตัรหลกัในกรณีมีผูต้ดิตามจะนบัเป็นการ

ใชสิ้ทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ท่าน 

 รบัคะแนนสะสม TMB Reward Plus 1 คะแนน 

เมอืใชจ่้ายผ่านบตัรครบทกุ 10 บาท สาํหรบัยอด

ใชจ่้ายในกลุ่มประกนั ยกเวน้ ยอดใชจ่้ายจากการ

- -  เฉพาะลกูคา้รายใหม่ คดิ

อตัราดอกเบีย 9.50% ต่อ

ปีในรอบบญัชีที 1 - 3 นบั

จากวนัทีบตัรไดร้บัการ

อนมุตั ิ

 รบัเงินคืน 5% จาก

ดอกเบียทเีรียกเก็บตงัแต่

รอบบญัชีท ี4 เป็นตน้ไป 

เมอืมกีารชาํระขนัตาํหรือ

บางส่วน ภายในวนัที

ธนาคารกาํหนดชาํระเงิน 

 ยกเวน้ค่าธรรมเนียม TMB 

SMS Alert ของบญัชเีงิน

ฝากทุกบญัช ี

 ส่วนลดพิเศษ บรกิารเช่าตู ้

นิรภยั 

 แลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศอตัราพเิศษ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ขาออก (Outward 

Remittance) อตัราพเิศษ 
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ชาํระค่าเบียประกนัชวีิตควบการลงทนุ (Unit 

Linked Life Insurance) 

 

 

 

• ผูม้ีรายไดป้ระจาํ      

   (ถือสญัชาติไทย) 

 

อายงุานตงัแต่ 4 เดือนขึนไป  

และมรีายไดข้นัตาํ 100,000 บาท/เดือน ขึนไป 

 

 

 

 

อายงุานตงัแต่ 4 เดือนขึนไป  

และมรีายไดข้นัตาํ 15,000 บาท/เดือน ขึนไป 

 

 

 

ขา้ราชการทหารทีมีชนัยศตงัแต ่

พนัโท นาวาโท และนาวา

อากาศโท ทีมีอายงุานตงัแต่ 4 

เดือนขึนไป และ มีรายไดข้นัตาํ 

15,000 บาท/เดือน ขึนไป 

• ผูป้ระกอบการ 

(ถือสญัชาติไทย) 

ประมาณการรายไดต้่อเดือน 100,000 บาท/เดือนขึนไป 

และ ดาํเนินธุรกจิมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ประมาณการรายไดต้่อเดือน 30,000 บาท/เดือน ขึนไป และ 

ดาํเนินธุรกิจมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

- 

• ชาวตา่งชาต ิ เป็นลกูจา้งของบรษิัททเีป็น TMB Corporate Banking หรือ Multi Banking หรือ  

ING และ บรษิัทในเครือทีอยูใ่นประเทศไทย หรือเป็นลกูคา้ Wealth Banking ของ TMB 

ทมีอีายงุานตงัแต่ 4 เดือนขึนไป 

- 

มีรายไดข้นัตาํ 200,000 บาท/เดอืน ขึนไป มีรายไดข้นัตาํ 100,000 บาท/เดอืน ขึนไป 
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• ผูมี้เงินออม/เงินลงทนุ

(ถือสญัชาติไทย) 

มียอดเงินฝากประจาํ และ/หรือ เงินฝากออมทรพัย ์

และ/หรือ ยอดเงินลงทนุในตราสารแสดงสิทธิในหน ี

และ/หรือ ยอดเงินลงทนุในกองทนุรวม (Mutual Fund) 

ของ TMB และ/หรือ ธนาคารพาณิชยอ์นืรวมกนัไม่

นอ้ยกว่า 2,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 

เดือนต่อเนืองกนั 

มียอดเงินฝากประจาํ และ/หรือ เงินฝากออมทรพัย ์และ/หรอื ยอดเงินลงทนุในตราสารแสดงสิทธิในหน ีและ/หรือ ยอดเงิน

ลงทุนในกองทนุรวม (Mutual Fund) ของ TMB และ/หรือ ธนาคารพาณิชยอ์นืรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท เป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนต่อเนอืงกนั 

• ผูม้ีเงินออม           

(ถือสญัชาติไทย) 

มียอดเงินฝากประจาํที TMB และ/หรือ ธนาคาร

พาณิชยอ์นื รวมกนั ไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 บาท เป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนต่อเนืองกนั 

มียอดเงินฝากประจาํที TMB และ/หรือ ธนาคารพาณิชยอื์น ไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน

ต่อเนืองกัน 

ระยะเวลาการกู ้  รายการแบ่งจา่ยรายเดือน TMB So GooOD         : แบ่งชาํระ 3 , 6 , 10 เดือน 

 รายการแบ่งจา่ยรายเดือน TMB Pay Plan             : แบ่งชาํระสงูสดุไม่เกิน 10 เดือน 

 รายการแบ่งจา่ยรายเดือน TMB Cash Chill Chill  : แบ่งชาํระ 10 , 12 , 15 , 18 , 24 , 36 เดือน 

การชาํระเงนิ  ชาํระเต็มจาํนวนตามยอดในใบแจง้ยอดค่าใชจ้่ายบตัรเครดิตฯ หรอื ขนัตาํ 5% ของยอดเงนิตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ. -  (ปรับเป็น % ในปี  

พ.ศ.  และเป็น % ตังแต่ปี พ.ศ.  เป็นต้นไป) บวกดว้ยยอดของรายการ แบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือ TMB Cash Chill Chill หรือ TMB Pay Plan (ถา้

มี) โดยตอ้งชาํระไม่เกินกว่าวนัทคีรบกาํหนดชาํระตามใบแจง้ยอดฯ  

 หากชาํระไม่เต็มจาํนวนหรือหลงัจากวนัทีครบกาํหนดชาํระ จะมีภาระค่าใชจ่้ายเพมิขึน 

 ในกรณีทผีูถื้อบตัรมยีอดคา้งชาํระค่าใชจ่้ายภายใตบ้รกิารใดๆของบตัรเครดติ รวมกนัเป็นระยะเวลา  รอบบญัชีติดต่อกนั ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบรกิารใดๆของบตัร

เครดิตทงัหมด โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียจากยอดเงินตน้คา้งชาํระทงัหมดตามอตัราดอกเบียสงูสดุสาํหรบัแต่ละผลิตภณัฑ ์ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด 
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อัตราดอกเบีย   อตัราดอกเบีย 16% ต่อปี กรณีชาํระคืนขนัตาํ หรือชาํระคืนบางส่วน หรือไม่ไดช้าํระ โดยเรมิคาํนวณดอกเบียนบัจากวนัทบีนัทึกรายการจนถึงวนัทสีรุปยอดบญัชี   

 กรณีเบิกถอนเงินสดลว่งหนา้เรมิคาํนวณดอกเบีย นบัจากวนัทีทาํรายการถอนเงินจนถงึวนัทชีาํระเงินครบตามจาํนวนเงินทีเบิกถอน 

โปรโมชนั  เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

*เงอืนไขเป็นไปตามทีธนาคารกาํหนด 


