
 

 

 
1 / 4 

SD-1241-V.1-TH  

ขอ้มูลสำคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet) บตัรเครดติ 

1. ขอ้มูลทั่วไป 

1.1  ชือ่ผูอ้อกผลติภณัฑ:์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) / TMB 

1.2  ชือ่ผลติภัณฑ:์   บตัรเครดติ ทเีอม็บ ีโซ ชิลล์ (TMB So Chill) 
ธนาคารเป็นผู้ออกบัตรให้ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า หรือ ค่าบริการ แทนการชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย        
และเพื่อใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร) จากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย           ได้ท่ัวโลก 
และมีระยะเวลาการชำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 20 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ หากชำระเต็มจำนวนตามวันครบ
กำหนด 

1.3 ประเภทผลติภณัฑ ์   ไมม่คี่าธรรมเนียมการกดเงนิสด 3% 
 รับดอกเบีย้ 9.50% ตอ่ปใีนรอบบญัชีที ่1 - 3 นบัจากวันทีบ่ตัรไดร้บัการอนุมตั ิ(เฉพาะลูกคา้รายใหม)่ 
 รับเงนิคืน 5% จากดอกเบีย้ทีเ่รยีกเก็บตัง้แตร่อบบญัชีที ่4 เป็นตน้ไป เมือ่มีการชำระขั้นตำ่หรอืบางสว่น ภายในวันที่

ธนาคารกำหนดชำระเงนิ 

1.4 วงเงนิบตัรเครดิต:  วงเงินตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บาท   
 กรณีลูกค้าใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB หรือ เคยมีบัตรเครดิต TMB ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2560) 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิต TMB ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

2.  อัตราดอกเบีย้และการคำนวณ 

2.1 อตัราดอกเบีย้:  อตัราดอกเบี้ย 16% ตอ่ป ีกรณีชำระคนืขั้นตำ่ หรอืชำระคืนบางสว่น หรอืไมไ่ด้ชำระ โดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนบัจากวันที่
บันทกึรายการ จนถงึวนัที่สรปุยอดบญัชี (เฉพาะผู้สมคัรบตัรเครดติ TMB So Chill รายใหม ่คดิอตัราดอกเบีย้ 9.50% 
ต่อปใีนรอบบญัชีที ่1 - 3 นบัจากวันที่บตัรไดร้บัการอนมุตั)ิ 

 กรณเีบิกถอนเงนิสดล่วงหน้า เริ่มคำนวณดอกเบีย้นับจากวนัที่ทำรายการถอนเงิน จนถงึวนัที่ชำระเงินครบตามจำนวน
เงนิทีเ่บกิถอน 

 กรณทีี่ทา่นทำรายการเบกิถอนเงนิสดล่วงหน้า และชำระเงนิคนืภายในวนัเดียวกัน ธนาคารจะคิดดอกเบีย้เปน็เวลา  1 วัน 

2.2 หลักการผอ่นชำระ:  ระยะเวลาการชำระคนื โดยปลอดดอกเบีย้สงูสดุ 20 วนั นบัจากวันสรปุยอดรายการ หากชำระเตม็จำนวนตามวนัครบ
กำหนด 

 ท่านจะตอ้งชำระหนีเ้ตม็จำนวนตามยอดในใบแจง้ยอดค่าใชจ้า่ยฯ หรอื ขัน้ต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดบญัชใีนแต่
ละเดอืน ในป ีพ.ศ.2563-2564 (ปรบัเป็น 8% ในป ี พ.ศ.2565 และเปน็ 10% ตัง้แต่ป ีพ.ศ.2566 เป็นตน้ไป) บวกดว้ยยอด
ของรายการแบง่จา่ยรายเดอืน TMB So GooOD หรอื TMB Cash Chill Chill หรอื TMB Pay Plan (ถ้ามี) ไมเ่กินกว่า
วันทีค่รบกำหนดชำระ ตามใบแจ้งยอดฯ หากชำระไมเ่ตม็จำนวน หรือหลงัจากวันทีค่รบกำหนดชำระท่านจะมีภาระ
คา่ใชจ้า่ยเพิ่มขึ้น 

2.3 ตัวอย่างการคำนวณ
ดอกเบี้ย : 
 

การคำนวณดอกเบี้ยแบบชำระคืนขั้นต่ำ/ชำระคืนบางส่วน กรณีซื้อสินค้าหรือบริการ :  

วันสรุปยอดบัญช ี                              วนัสรุปยอดบัญชี ครั้งที่ 1                วันครบกำหนดชำระเงิน                วันสรุปยอดบัญชี คร้ังที่ 2 

20/3                               27/3                                  20/4                                            10/5                                                       20/5 

    

 

 

 

 

วันที่ธนาคารบันทึกรายการซื้อสินค้า/บรกิาร 
10,000 บาท 

ชำระขั้นต่ำ 500 บาท 

25 วนั 19 วนั 11 วนั 

ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 
27/3 ถงึ 20/4 

ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 
21/4 ถงึ 9/5 

ดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 
10/5 ถงึ 20/5 

= 10,000x16%x25  = 109.59 บาท  
365  

= 10,000x16%x19  = 83.29 บาท  
365  

= (10,000-500)x16%x11 =45.81 บาท  
365  

รวมยอดเงินที่ปรากฏในใบแจง้ยอดบัญชีทัง้สิ้น 
=10,000 บาท 

รวมยอดเงินที่ปรากฏในใบแจง้ยอดบัญชีทัง้สิ้น 
=(10,000-500)+109.59+83.29+45.81 
= 9,738.69 บาท 
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2.4 อตัราดอกเบี้ยหรอืเบีย้ปรับ
กรณผีิดนัดชำระ: 

อตัราดอกเบี้ย 16% ต่อปี 

 

3. เงือ่นไข 

3.1 คณุสมบตัผิูส้มคัร: หลักเกณฑร์ายได้ 
กรณผีู้ถอืบตัรถอืสญัชาตไิทย 
 อายุ 20 - 70 ปี (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป 
 พนักงานประจำ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน / เจ้าของกิจการ รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน  
 สำหรับพนักงานประจำต้องมีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป / เจ้าของกิจการต้องประกอบกิจการ 2 ปี ขึ้นไป  

กรณผีู้ถอืบตัรถอืสญัชาตติา่งชาติ 

 อายุ 20 - 70 ปี (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป 
 รายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน  
 อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ 
 มี Work Permit ในประเทศไทย 
 ทำงานอยู่ในบริษัทที่เป็น TMB Corporate Banking หรือ Multi Banking หรือ ING และ บริษัทในเครือท่ีอยู่ใน

ประเทศไทย หรือเป็นลูกค้า Wealth Banking ของ TMB 
หลักเกณฑอ์า้งองิเงนิฝาก 
 มีอายุระหว่าง 20 – 99 ปี 
 ผู้สมัครจะต้องเป็นชาวไทย และจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 มีจำนวนเงินรวมของผลิตภัณฑ์ของ TMB และ/หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่น ดังต่อไปนี ้ 

-  เงินฝากประจำ และ/หรอื 
-  เงินฝากออมทรัพย์ และ/หรอื 
-  ยอดเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ์ในหน้ี (P/N, B/E, Debenture, TMB Bond)  และ/หรอื  
-  ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน โดย 

 มียอดเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน 

 มียอดเงินฝากประจำ และ/หรือ เงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ และ/
หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ TMB และ/หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่นรวมกันไม่น้อย
กว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน 

หมายเหตุ   กรณีท่ีผู้สมัครมีผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดกับ TMB ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป แต่มีระยะเวลาฝากหรือลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับ TMB ไม่ถึง 6 เดือนนับย้อนหลังจากวันที่สมัครบัตรเครดิต ผู้สมัครสามารถนำส่งสำเนาบัญชีเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือบัญชเีงินลงทุนในกองทุน และ/หรือตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ เพื่อ
แสดงความต่อเนื่องของการฝากเงินหรือลงทุนจากจำนวนเงินที่ผู้สมัครได้นำมาฝากหรือลงทุนกับ TMB ว่ามีระยะเวลาฝาก
หรือลงทุนจากเงินจำนวนดังกล่าวที่ TMB และสถาบันอื่นรวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน 

4.คา่บริการ/ค่าธรรมเนียม 
4.1 คา่บรกิารที่เกี่ยวกับบตัรเครดติ 
 ไมม่คีา่ธรรมเนียมแรกเข้า - รายปี ทัง้บตัรหลักและบตัรเสรมิ 
 ไมม่คี่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่(ชำรดุ/สญูหาย) , การขอรหสัใหม่ ทดแทนรหสัเดมิ ,การขอใบแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยฯ 

 ไมม่คีา่ธรรมเนียมการเบิกถอนเงนิสดลว่งหนา้3% (ยงัไม่รวมภาษมีูลคา่เพิม่(VAT)) ของจำนวนเงินทีเ่บิกถอน 

 คา่ธรรมเนียมการติดตามทวงถามหนี้ รอบบญัชลีะ 100 บาท ตอ่บญัช ี(ยงัไม่รวมภาษมีูลคา่เพิม่ (VAT)) 

 คา่ธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกสินค้า/บรกิาร (Sale Slip) 200 บาทตอ่ครัง้ (รวมภาษมีูลคา่เพ่ิม(VAT)) 

 คา่บริการการใชจ้่าย/การเบิกถอนเงนิสดทีเ่กิดขึน้เปน็สกุลเงนิตา่งประเทศไมเ่กนิ 2.5% เรียกเกบ็เปน็เงนิบาทไทย ตามอตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารถกู
เรียกเกบ็จาก VISA ณ วันที่มกีารเรยีกเก็บยอดคา่ใชจ้า่ยกบัธนาคาร 

 การคดิดอกเบีย้การเบิกถอนเงนิสดล่วงหนา้ นับตัง้แตวั่นที่ทำรายการเบิกถอนฯ จนถงึวันทีธ่นาคารไดร้บัชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอน 
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4.2 คา่ธรรมเนยีมการชำระเงนิ: 
 

 ชำระผา่นสาขาและชอ่งทางการชำระเงนิของ TMB :   ไมค่ิดคา่บริการ 

 ชำระที่สาขา TMB 

 ชำระด้วยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB โดย 

 หักบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมตั ิ

 ผ่านเครื่อง ATM หรือ เครื่อง ADM ของ TMB 

 ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1558 

 ผ่านบริการ TMB Internet Banking (www.tmbdirect.com) 

 ผ่านบริการทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch) 

 ชำระผา่นตวัแทนรับชำระ (อตัรารวม VAT แลว้) *: 

 เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ (ยอดชำระไมเ่กิน 49,000 บาท/รายการ)  
ค่าบริการ 15 บาท/รายการ สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/รายการ สำหรับเขตต่างจังหวัด 

 เทสโกโ้ลตสั (ยอดชำระไมเ่กิน 49,000 บาท/รายการ/วัน)  
ค่าบริการ 10 บาท/รายการ ท่ัวประเทศ 

หมายเหต ุ:   
* ท่านควรชำระกอ่นวันครบกำหนดชำระอยา่งนอ้ย2 วันทำการและจดัเก็บใบรับฝากชำระไวเ้ป็นหลกัฐานการชำระเงนิทุกครัง้  
* ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านจุดบริการรับชำระต่างๆเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระเรียกเก็บจากท่าน 
  ณ จดุรับชำระเงิน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระนั้นๆ 

5.ขอ้แนะนำ/คำเตอืน 

5.1ขอ้ควรระวงัในเรือ่งสำคญั:  ท่านจะตอ้งดแูลรักษาบตัรเครดติและรหัสบตัร (PIN Number) เป็นอยา่งดี และตอ้งไม่เปดิเผยรหัสบตัรหรอืขอ้มูลบตัร
เครดติไปยงับคุคลอืน่ 

 เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือ ณ   ขณะนั้น และ/หรอื ไม่เกิน 
60,000 บาท/วัน และไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน/บัตร 

 บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใชว้งเงินรวมร่วมกัน และไม่เกินวงเงินของบัตรหลัก โดยผู้ถือบัตรหลักจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ 

 กรณทีี่ทา่นตอ้งการยกเลิกบตัร หรอืบตัรสญูหายด้วยเหตใุดๆ ทา่นจะตอ้งรบีแจง้ระงบั/อายัดการใช้บตัรทนัทผี่าน TMB 
Contact Center 1558  

 กรณีท่ีผู้ถือบัตรแจง้ยกเลิกบัตรหลัก หรือ บัตรหลักถูกยกเลิกด้วย เหตุใดๆ กรณีนี้บัตรเสริมทุกบัตรจะถูกยกเลิกไป
พร้อมกัน   

 ในกรณีท่ีท่านมียอดค้างชำระค่าใช้จ่ายภายใต้บริการใดๆ ของบัตรเครดิต รวมกันเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการใดๆ ของบัตรเครดิตทั้งหมด โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินต้น
ค้างชำระทั้งหมดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด 

 ในกรณีท่ีท่านมีหนี้ค้างชำระอันเกิดจากการใชบ้ัตรเครดิตของท่าน (ทั้งบัตรหลัก /บัตรเสริม) ท่านยินยอมให้ธนาคารมี
อำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ท่านมีอยู่กับธนาคารเพื่อทำการชำระหนี้ (บัตรหลัก / บัตรเสริม) ได้ทั้งหมด 

 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการระงับ / ยกเลิกการใช้วงเงิน หากท่านไม่ชำระยอดหน้ีคงค้าง ณ วนัที่ถึงกำหนดชำระ 
 ในการติดตามทวงถามหนี ้ ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเรียกเก็บหนี้แทนธนาคาร  โดยจะประกาศชื่อ

ผู้ดำเนินการแทนธนาคาร ไว้ที่สำนักงานใหญ่ หรอื ที่สาขา TMB 
 ในกรณทีีบ่ัตรเครดติสญูหาย หรอื ถูกขโมย หรอื ตกไปอยูใ่นมอืผูอ้ืน่ ทา่นจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเพือ่ทำการ

ระงบัการใชบ้ตัรทนัที ซึ่งธนาคารจะรับผิดชอบในภาระหน้ีที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จส้ินขั้นตอนการรับแจง้ และได้วาง
โทรศัพท์ผ่านพ้นไปแล้ว 5 นาที  แต่สำหรับภาระหนี้ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างที่บัตรสูญหาย หรือบัตรถูกขโมย หรือ บัตร
ตกไปอยู่ในมือผู้อื่นก่อนที่ท่านทำการแจง้ธนาคาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อภาระหน้ีใดๆ ท่ี
เกิดขึ้นท้ังหมด 

 ในกรณีท่ีมีเหตุใดๆ ระหว่างร้านค้ากับท่าน เป็นเหตุให้ธนาคารต้องทำการคืนเงินให้แก่ท่าน ตามรายการที่ส่งมาเรียก
เก็บกับธนาคารแล้ว กรณีน้ีธนาคารจะคืนเงินให้ท่านในจำนวนเงินบาทที่ถูกแปลงค่าสกุลเงินตามอัตราแลกเปล่ียน
ของวันและเวลาท่ีธนาคารทำการคืนเงินยอดเรียกเก็บสำหรับรายการนั้นๆ 
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5.2  การแจง้ให้ชำระหนี้หรอื
คา่ธรรมเนียมต่างๆ : 

ท่านจะได้รบัใบแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยบตัรเครดติ/ใบกำกับภาษอีย่างยอ่/ใบลดหนี้ ที่ธนาคารไดส้ง่ให้ท่านทางไปรษณีย/์Email 
หลงัจากวนัทีไ่ด้สรุปยอดบญัชแีล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ยอดเงินที่ต้องชำระ ยอดเงินที่รับชำระ ดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมตา่งๆ (ถ้ามี) และรายการใช้จา่ยผ่านบัตรฯ ในรอบบัญชนีั้นๆ เป็นต้น 

5.3  การแจง้ไดร้ับชำระเงนิจาก
ลูกคา้: 

ขอ้มูลยอดเงนิที่รบัชำระระบอุยูใ่นใบแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยบตัรเครดติ / ใบกำกับภาษอีย่างยอ่ / ใบลดหนีท้ีธ่นาคารได้สง่ให้ทา่น
ทางไปรษณยี์ / Email 

5.4 การแจง้เปลีย่นแปลงเงือ่นไข
การให้บรกิาร หรอืการแจง้
เตอืนทีส่ำคญัตา่งๆ: 

 หากธนาคารมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลติภณัฑ์หรือการใหบ้ริการที่มผีลกระทบตอ่การใช้บรกิารของลูกคา้ ธนาคารจะ 
มีการสือ่สารหรอืแจ้งขอ้มลูอนัเปน็สาระสำคญัของการเปลีย่นแปลง ใหล้กูค้าทราบล่วงหน้าไมน่อ้ยกว่า 30 วนั (หรือตาม 
ที่ธนาคารกำหนด) ผ่านทางชอ่งทางต่างๆ ของธนาคาร 

 หากลูกค้ามกีารเปลี่ยนแปลงข้อมลูส่วนตวั เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน สถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 
ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทันทผีา่นทางสาขาของธนาคาร(หรอืชอ่งทางอืน่ๆ ในอนาคต)  เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับ
ท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

6. ชอ่งทางในการตดิตอ่/รอ้งเรยีน : 
6.1 หากมขีอ้สงสัยหรอืตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เติม ท่านสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี่  www.tmbbank.com หรอืตดิตอ่สอบถามได้ที่  
     TMB Contact Center 1558 หรอืที่สาขา TMB 
6.2 กรณมีขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนได้ที ่TMB Contact Center 1558 หรอืทีส่าขา TMB  

 

ขอ้ควรระวงั ! 
 บตัรเครดติเปรยีบเสมอืนการกูย้มืเงนิจากธนาคาร ท่านตอ้งชำระเตม็จำนวน มิฉะนัน้ทา่นจะถกูคดิดอกเบีย้จากจำนวนเงนิทัง้จำนวนทีค่งคา้งทัง้หมด  

นับจากวันทีธ่นาคารบันทึกรายการ หรอืวันที่ทา่นทำรายการเบกิถอนเงนิสดลว่งหนา้ แล้วแตก่รณี 
 ท่านควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ TMB Contact Center 1558 หรือ ศึกษา

เพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหายด้วยเหตุใดๆ ท่านจะต้องรีบแจง้ระงับ/อายัดการใช้บัตรทันทีผ่าน TMB Contact Center 1558 

 
 
 


