รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ ค่ าปรับ ค่ าธรรมเนียม และค่ าบริการอื่นที่ธนาคารพาณิชย์ อาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะบัตรเครดิตประเภทส่ วนบุคคล (Individual Card)
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
1. ดอกเบีย้ ค่ าปรับ ค่ าธรรมเนียม ค่ าบริการอื่น
ดอกเบี ้ย
ค่าธรรมเนียมในการใช้ วงเงิน
ค่าปรับในการชาระหนี ้ล่าช้ ากว่ากาหนด
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น
วันที่เริ่มคิดดอกเบี ้ย

2. อัตราการผ่ อนชาระคืนขัน้ ต่า
3. ค่ าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
4. ระยะเวลาการชาระคืนโดยปลอดดอกเบีย้ หากชาระตาม
กาหนด
ค่ าธรรมเนียมในการดาเนินงาน
5. ค่ าธรรมเนียมของบัตรแต่ ละประเภท (บาทต่ อปี ) **
แรกเข้ า
รายปี
6. ค่ าธรรมเนียมในการชาระเงิน

18.00% ต่อปี
- กรณีซื ้อสินค้ าและ/หรือบริการ เริ่มคิดดอกเบี ้ยตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารบันทึกรายการ เฉพาะกรณีจา่ ยชาระหนี ้ไม่เต็มจานวน หรือชาระล่าช้ าไม่ตรงตามกาหนดระยะเวลา
หรือไม่ชาระหนี ้
- กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า เริ่มคิดดอกเบี ้ยตังแต่
้ วนั ที่ทารายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าจนถึงวันที่ธนาคารได้ รับชาระเงินครบถ้ วนตามจานวนเงินที่เบิกถอน
10 % ของยอดเงินตามใบแจ้ งยอดบัญชีในแต่ละเดือน (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
3 % ของจานวนเงินสดที่เบิกถอน
ยกเว้ น บัตรเครดิต TMB So Chill ไม่เรียกเก็บ
สูงสุด 20 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
(เฉพาะรายการซื ้อสินค้ าและ/หรือบริการ ที่ชาระคืนเต็มจานวนที่เรียกเก็บ)
บัตรเครดิต Visa Card *
ชนิดบัตร Signature
ชนิดบัตร Platinum
ชนิดบัตร Gold
ชนิดบัตร Classic
ชนิดบัตร TMB
ชนิดบัตร TMB So
(TMB So Fast /
(TMB ABSOLUTE
MasterCard Titanium
Chill
TMB So Smart /
Visa Signature)
TMB Royal Top Brass)
ฟรี
1,500
4,000
1,500
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคาร
ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารอื่น
ชาระที่จดุ บริการรับชาระเงิน ***
- เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส
กทม. / ปริมณฑล
(เฉพาะเงินสด สูงสุด 49,000 บาท/รายการ)
ภูมิภาค
- เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus)
ทัว่ ประเทศ
(เฉพาะเงินสด สูงสุด 49,000 บาท/วัน/รายการ)
- ศูนย์ บริการลูกค้ า TOT
ทัว่ ประเทศ
(เฉพาะเงินสด สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)

1,000
1,000
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ

500
1,500
600
600
ชาระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์
ชาระผ่านเครื่อง ATM
ชาระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ชาระผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต / ทีเอ็มบี ทัช

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ ค่ าปรับ ค่ าธรรมเนียม และค่ าบริการอื่นที่ธนาคารพาณิชย์ อาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะบัตรเครดิตประเภทส่ วนบุคคล (Individual Card)
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ค่ าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชารุ ด
ค่ าธรรมเนียมในการขอใบแจ้ งยอดบัญชี
ค่ าธรรมเนียมในการขอสาเนาใบบันทึกการขาย
ค่ าธรรมเนียมในการขอรหัสประจาตัวบัตรเครดิตใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
ค่ าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่ าติดตามทวงถามหนี ้
ค่ าธรรมเนียมในการชาระภาษีอากรและค่ าธรรมเนียม
ให้ แก่ หน่ วยงานราชการ
ค่ าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

หมายเหตุ

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
200 บาท/ครัง้
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
รอบบัญชีละ 100 บาท ต่อบัญชี (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT))
ไม่คิดค่าบริการ

ไม่เกิน 2.5% จากยอดค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น โดยใช้ อตั ราอ้ างอิงอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ Visa/MasterCard
โดยจะเรียกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท ****

* รายละเอียดฉบับนี ้มีผลเฉพาะบัตรเครดิตที่ใช้ สว่ นบุคคล (Individual Card) เท่านัน้ ไม่นบั รวมบัตรเครดิตประเภทองค์กร (Corporate Card) และบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ (Business Card)
** ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (แรกเข้ า / รายปี ) เป็ นอัตราปกติ ซึง่ สามารถยกเว้ น / เปลี่ยนแปลงได้ ตามโปรโมชัน่ / โครงการส่งเสริ มการขายที่ธนาคารกาหนด
*** ค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน ผ่านจุดบริการรับชาระต่างๆ เป็ นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT) แล้ ว ตามอัตราที่ผ้ ใู ห้ บริการเรียกเก็บจากลูกค้ า ณ จุดรับชาระเงิน ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้
บริการ การรับชาระนี ้ จะรับชาระได้ เฉพาะบัตรเครดิต Visa Card และบัตร MasterCard ที่เป็ นบัตรบุคคล (Individual Card) เท่านัน้
**** ในกรณีที่มีการใช้ บตั รเครดิตชาระค่าสินค้ า และ/หรือค่าบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรั บทราบและตกลงว่าค่าใช้ จา่ ยที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็ น
เงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็ นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวกับธนาคาร ซึง่ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามวันและเวลาที่
ธนาคารถูกเรียกเก็บจริง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ยอดค่าใช้ จา่ ยในสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็ นสมาชิกอยูอ่ าจจะทาการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐก่อนที่จะทาการแปลงยอดดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงเบื ้องต้ นได้ จาก
กรณีบัตร VISA Card : https://travel.visa.com/apcemea/th/en/travel-tools.html
กรณีบัตร MasterCard : http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html
นอกจากนี ้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตที่เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารเจ้ าของ
เครื่อง ATM นันๆ
้ จะกาหนด

