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คู่มือบัญชี TMRW แคชพลัส
ธนาคารยูโอบีขอต้อนรับท่านสู่การเป็นสมาชิกวงเงินสดพร้อมใช้ “บัญชี TMRW แคชพลัส” พร้อมด้วยการแนะนา
่ วกับบัญชีนี้ เพื่ ออานวยความสะดวกในการใช้บัญชี TMRW แคชพลัสของท่าน
ข้อมูล และรายละเอียดเกีย
่ ่านเลือกใช้บริการ “บัญชี TMRW แคชพลัส” และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูล
โอกาสนี้ ธนาคารขอขอบคุณทีท
เพิ่ มเติม โปรดติดต่อสาขาของธนาคารทุกแห่ง หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี หมายเลขโทรศัพท์ 0
2285 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง
ท่านสามารถเริ่มใช้บัญชี TMRW แคชพลัส ได้ตั้งแต่วันที่รับการแจ้งอนุมัตบ
ิ ัญชี TMRW แคชพลัส จาก

การใช้บัญชี TMRW แคชพลัส

ธนาคาร
เปิดบัญชี TMRW แคชพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน TMRW โดยเลือก TMRW แคชพลัส ในแอปพลิเคชัน
TMRW คลิก “Activate” ท่านจะได้รับข้อความแจ้งการเปิดบัญชี TMRW แคชพลัส และสามารถใช้
บัญชี TMRW แคชพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน TMRW ได้ทันที
ท่านสามารถใช้บริการเบิกถอนเงินสดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตลอด 24 ชัว
่ โมง ผ่านแอปพลิเคชัน
TMRW โดยเงินจะโอนเข้าบัญชี TMRW Everyday โดยอัตโนมัติ

บัญชี TMRW แคชพลัส
สินเชื่อส่วนบุคคล ในรูปแบบของวงเงินกู้หมุนเวียน โดยท่านสามารถเบิกใช้วงเงินที่ท่านได้รับอนุมัติผ่าน “แอป
พลิเคชัน TMRW” วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท* โดยไม่ตอ
้ งมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลคา้ ประกัน คานวณ
่ ๆ ที่ธนาคาร
ดอกเบี้ยตามจานวนเงินและจานวนวันที่เบิกใช้จริงในอัตราดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอืน
ประกาศใน แต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละราย ตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร
่ จะขึ้นอยู่กบ
*วงเงินสินเชือ
ั เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้ดังนี้
รายได้ต่อเดือน

วงเงินอนุมัติ

น้อยกว่า 30,000 บาท

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่า ของรายได้

มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิ จารณาสินเชื่อของธนาคาร

แอปพลิเคชัน TMRW

บริการธนาคารดิจิทัล ที่แตกต่างทั้งประสบการณ์และสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์การเงินของคุณ
โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์การใช้เงินของคุณ ยิ่งใช้แอปพลิเคชัน TMRW มาก แอปพลิเคชันก็ยิ่งรู้จักคุณดีขึ้น
ช่วยให้คณ
ุ ไม่พลาดรายการสาคัญ
หากมีข้อสงสัย แชทผ่านแอปพลิเคชัน TMRW ได้ทันที

ช่องทางและวิธีการชาระเงิน
“บัญชี TMRW แคชพลัส”
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1.

ชาระผ่าน online banking application ของธนาคารยูโอบี อาทิ แอปพลิเคชัน TMRW , UOB
Mighty, UOB Personal Internet Banking (PIB)
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2.

ชาระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์ชอ
่ งทางให้บริการ/อื่นๆตามที่ระบุใน

3.

แบบฟอร์มการชาระเงินหรือเอกสารเผยแพร่ของธนาคาร
ชาระโดยการหักผ่านบัญชีธนาคารยูโอบี
่ ๆของธนาคารยูโอบี อาทิ เครือ
่ งเอทีเอ็ม, เครือ
่ งฝากเงินสดอัตโนมัต,ิ UOB
ชาระผ่านช่องทางอืน

4.

Phone Banking (IVR) I suggest
5.

ชาระด้วยเช็ค โดยธนาคารจะนาเงินเข้าบัญชีของท่าน ต่อเมื่อเช็คนั้นได้รับการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อย
่ นามสกุล และ
แล้ว วิธีการโดยเขียนเช็คคร่อมในนาม “ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)” พร้อมเขียนชือ
หมายเลขบัญชี TMRW แคชพลัสกากับไว้ด้านหลังเช็ค โดยมีชอ
่ งทางการดาเนินการดังนี้
ชาระเป็นเช็คที่เคาน์เตอร์เซอร์ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ทั้งนี้ กรุณาชาระล่วงหน้าก่อนวันกาหนด
ตัดบัญชีของท่านอย่างน้อย 2 วันทาการธนาคารหรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายปฏิบัติการบัญชีบัตรเครดิต ชั้น 14B ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน) 559 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม 10160 วงเล็บมุมซองว่า
“ชาระค่าบัญชี TMRW แคชพลัส” โดยแนบส่วนบนของใบแจ้งยอดบัญชีมาด้วย ทั้งนี้กรุณา
จัดส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันกาหนดตัดบัญชีของท่านอย่างน้อย 5 วันทาการธนาคาร
หมายเหตุ กรณีชาระผ่านเคาน์เตอร์/ช่องทางอื่นๆในข้อ 1 ยอดชาระจะถูกบันทึกในบัญชีบัญชี TMRW
่ ่านชาระ 2 วันทาการของธนาคาร กรณีชาระผ่านเคาน์เตอร์/ช่องทางที่
แคชพลัสของท่าน หลังจากวันทีท
มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ อัตรานี้ยังไม่รวม VAT 7%
และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
(eStatement)

เพื่ อช่วยให้ท่านสมาชิกบัญชี TMRW แคชพลัส บริหารการเงินของท่านได้อย่างมีระบบทุกๆ เดือน ท่านสามารถ
่ ่านมา ตลอดจนยอดเงินรวมที่ต้องชาระ
ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บัญชี TMRW แคชพลัสในรอบเดือนทีผ
่ ้องชาระให้กับธนาคาร ผ่านทางแอปพลิเคชัน TMRW ขอให้ท่านตรวจสอบ
กาหนดวันชาระเงิน และยอดเงินขั้นตา่ ทีต
ยอดเงินและรายการที่ใช้บริการทุกครัง
้ หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมายังธนาคารทันที

คาแนะนาในการอ่านใบแจ้งยอดบัญชี TMRW แคชพลัส รายเดือน
ใบแจ้งยอดบัญชี TMRW แคชพลัสแต่ละเดือนของท่าน จะแสดงรายการต่างๆในบัญชีของรอบเดือนที่ผ่านมาจนถึง
่ รุปยอดบัญชีนั้นๆ เช่น
ณ วันทีส
วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date)
่ นาคารสรุปยอดการใช้บัญชี TMRW แคชพลัส
คือ วันทีธ
วงเงิน TMRW แคชพลัส (Total Credit Line)
คือ จานวนเงินที่ท่านสามารถใช้ได้สูงสุดในรอบบัญชี
กาหนดชาระภายในวันที่ (Payment Due Date)
คือ วันที่ท่านต้องชาระเงินสาหรับงวดวันที่สรุปยอดนั้น
่ ้องชาระ (Total Balance)
ยอดเงินรวมทีต
คือ ยอดค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีปัจจุบัน และยอดค้างชาระ (ถ้ามี)
ยอดชาระขั้นต่า (Minimum Payment)
คือ ยอดชาระขั้นตา่ ในรอบบัญชีปัจจุบน
ั
ตัดบัญชีอัตโนมัติเลขที่ ธนาคาร/(Direct Debit Account No./Bank)
จะแสดงหมายเลขบัญชีในกรณีทท
ี่ ่านทาหนังสือยินยอมการหักเงินในบัญชีชาระเงินบัญชี TMRW
แคชพลัส
วันที่บันทึก (Post Date)
่ นาคารบันทึกการเรียกเก็บเงินจากบัญชี TMRW แคชพลัส
คือ วันทีธ
วันทีใ่ ช้บต
ั ร (Transaction Date)
คือ วันที่ท่านเบิกถอนเงินสดจาก บัญชี TMRW แคชพลัส
รายการ (Description)
คือ รายการใช้วงเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา นั่นคือการเบิกถอนเงินสด
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คู่มือบัญชี TMRW แคชพลัส
ยอดเงิน (Amount)
คือ จานวนเงินทั้งหมดที่เบิกถอนเงินสดจาก บัญชี TMRW แคชพลัสผ่านแอปพลิเคชัน TMRWในเดือน
นั้นๆจนถึง ณ วันที่สรุปยอดบัญชี
ยอดรวมค่าบริการ (Total Fee)
คือ ค่าธรรมเนียมการบริการต่างๆ ที่จะต้องเสียภาษีมล
ู ค่าเพิ่ มซึ่งธนาคารเรียกเก็บจากท่านเป็นกรณีไป
ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม (Total VAT)
่ ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือบริการ
คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ มทีเ่ กิดขึ้นทุกครั้ง เมือ

การคานวณดอกเบี้ย

ธนาคารจะคานวณดอกเบี้ยตามจานวนเงินที่ท่านเบิกถอนรวมกับจานวนเงินยังค้างชาระอยู่ (ถ้ามี) ตาม
้ บัญชี TMRW แคชพลัสของท่านสมาชิก
อัตราดอกเบีย
่ รากฏในใบแจ้งยอดบัญชีจะเป็นดอกเบี้ยทีค
่ านวณเป็นรายวันจากวันที่ท่านสมาชิกเบิก
ยอดดอกเบี้ยทีป
ถอนเงิน ถึงวันสรุปยอดบัญชีตามรอบบัญชีของท่านสมาชิก หรือวันที่ระบุในช่อง “วันสรุปยอดบัญชี”
(Statement Date)
้ หลังวันสรุปยอดบัญชี หรือวันที่ระบุในช่อง “วันสรุปยอดบัญชี” (Statement Date) ธนาคาร
ดอกเบีย
จะคานวณ และแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป
ตัวอย่าง
เบิกเงินสดจากแอปพลิเคชัน TMRW ณ วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม เป็นจานวน 10,000 บาท วันสรุปยอดบัญชี
ของท่าน ตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
วิธีคิด
ณ วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 25 เดือนกรกฎาคมในใบแจ้งยอดบัญชีจะปรากฏจานวนยอดเงินค้างชาระดังนี้
้ 6 วัน (นับตั้งแต่วันทีเ่ บิกเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี)
ยอดเงินต้น = 10,000.00 บาท ดอกเบีย
้ x จานวนวัน
จานวนเงินเบิกถอน x อัตราดอกเบีย

=

365

ยอดเงินค้างชาระในใบแจ้งยอดบัญชี ( เงินต้น + ดอกเบี้ย 6 วัน)
่ ้องชาระ 2.5% ของยอดค้างชาระ = 251.03 บาท
ยอดเงินขั้นตา่ ทีต

การเลือกชาระเงินบัญชี TMRW
แคชพลัส

10,000 x 25% x 6

=

365

41.10 บาท

= 10,041.10 บาท

สามารถเลือกผ่อนชาระคืนได้
1.

ชาระคืนเต็มจานวนที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี

ดังตัวอย่างเลือกการผ่อนชาระเต็มจานวนที่ค้างชาระ = 10,041.10 บาท หากไม่มีการเบิกเงินสดอีกหลังจากนั้น และ
่ าการชาระเงินเต็มตามจานวนเงินค้างชาระในใบแจ้งยอดบัญชีคือ 10,041.10 บาท
ในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม ท่านทีท
่ ซึง
่ เป็นดอกเบีย
้ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน
้ ค้างชาระจากการเบิกถอนเงินสดอีกจานวนหนึง
้ ทีเ่ กิดขึน
ท่านยังคงมีดอกเบีย
้
กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 เดือนสิงหาคมเป็นจานวน (10,000 x 25% x 24) /365 = 164.38 บาทโดยดอกเบีย
้ ะถูกเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไปหากท่านไม่ต้องการให้ดอกเบี้ยนี้ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี
จานวนนีจ
เดือนถัดไป ท่านควรชาระยอดทั้งหมดรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ท่านต้องการชาระ
2. ผ่อนชาระคืนขั้นตา่ ร้อยละ 2.5% ของยอดทีเ่ รียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี
ดังตัวอย่างเลือกการผ่อนชาระขั้นตา่ ของจานวนเงินค้างชาระ = 251.03 บาท หากในวันที่ 19 เดือนสิงหาคมท่าน
ชาระเงินเท่ากับยอดขั้นตา่ 251.03 บาท และไม่มก
ี ารเบิกเงินสดอีก โดยปกติในกรณีชาระยอดขั้นต่าจานวนเงินที่ชาระ
เข้ามาจะถูกนาไปลดหย่อนหนี้คงค้างตามลาดับกล่าวคือหักเพื่ อชาระดอกเบี้ยที่ถึงกาหนดในแต่ละงวด หลังจากนั้นจะ
่ ใดก่อน และเงินทีเ่ หลืออยู่ธนาคารจะนาไปหักเงินต้นที่ถึง
ทาการหักเพื่ อชาระค่าใช้จ่าย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอืน
กาหนดในแต่ละงวดก่อนหน้าให้เป็นทีเ่ รียบร้อยทั้งจานวน ดังนั้นยอดเงินที่ชาระเข้ามาจานวน 251.03 บาท จะถูก
นาไปหักตามลาดับดังนี้
้ 41.10 บาท
1.
ดอกเบีย
2.

TMR_GCPTH-v1.0
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คู่มือบัญชี TMRW แคชพลัส
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่
ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์

่ ิดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถดาเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชัน
กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนที่อยู่ สถานทีต
TMRW หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555

อัตราค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน

ค่าธรรมเนียมในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี
เช็คทางไปรษณีย์
ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี/หักบัญชีธนาคาร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

แอปพลิเคชัน TMRW, UOB Mighty
ยูโอบี เพอร์ซล
ั นอล อินเตอร์เน็ตแบงค์กง
ิ้ (PIB)
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบัวชั่นซิสเทม จากัด (TESCO
LOTUS)
เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay STATION)
เคาน์เตอร์เซอร์วส
ิ (เฉพาะเงินสดไม่เกินครั้งละ
30,000 บาท)

10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ

20 บาท/รายการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา*
- เคาน์เตอร์ธนาคาร
- ผ่านช่องทาง Electronics
ที่ทาการไปรษณีย์ (Pay at Post)
บริษัท ทรูมันนี่ จากัด (True Money Co., Ltd)
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท ต่อยอดชาระทุกๆ 50,000 บาท
ไม่เกิน 20 บาท/รายการ
10 บาทต่อยอดทุกๆ 49,000 บาท

เซ็นเพย์ (CenPay Powered by บุญเติม)

7 บาท

ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการรับชาระบิลข้ามธนาคาร**

5 บาท

*กรณีชาระเงินที่สาขาต่างจังหวัด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาหรับยอดชาระส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท คิด
่ าระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ **ธนาคารที่
ค่าธรรมเนียมเพิ่ ม อัตราร้อยละ 0.10 ของจานวนเงินทีช
ให้บริการรับชาระบิลข้ามธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย
, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิส
้ อยู่กับ
โก้, ธนาคารมิซูโฮ, ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน ทั้งนี้ช่องทางการรับชาระบิล ขึน
ธนาคารผู้ให้บริการแต่ละแห่งกาหนด
• ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดชาระเงิน และอาจมีการ
้ อยูก
่ นแปลงได้ ขึน
เปลีย
่ ับผู้ให้บริการแต่ละราย • บริการยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง(PIB) ต้องมีบัญชี
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับทางธนาคารฯ • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
บัตรทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน (ค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม) • ปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ
นนทบุรี และปทุมธานี
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