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ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับก�รดูแลบัตร

ก�รใช้บัตรเครดิต TMRW

ขอต้อนรับท่�นสู่บัตรเครดิต TMRW ที่ออกโดยธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อมอบคว�มสะดวกสบ�ยในก�รจับ
จ่�ยผ่�นร้�นค้� และสถ�นบริก�รชั้นนำ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ รวมถึงก�รเบิกเงินสดฉุกเฉินจ�กเครื่อง ATM ได้
ทั่วโลก

1. เปิดบัตรเครดิต TMRW ผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW โดยเลือก TMRW Credit Card ในแอปพลิเคชัน TMRW 
คลิก “Activate” และตั้งรหัสกดเงินสด 4 หลักเพื่อยืนยัน ท่�นจะได้รับข้อคว�มแจ้งเปิดบัตรสำ�เร็จ ใส่ Pin ก็
ส�ม�รถใช้บัตรเครดิต TMRW ได้ทันที

2. ตรวจสอบชื่อ และน�มสกุลของท่�นที่ปร�กฎอยู่บนบัตร ห�กไม่ถูกต้องโปรดแจ้งธน�ค�รทันที

3. กรุณ�เซ็นชื่อของท่�นในช่องแถบล�ยเซ็นด้�นหลังบัตรทันทีที่ ได้รับบัตรโดยล�ยเซ็นของท่�นจะต้องตรงกับล�ย
เซ็นซึ่งท่�นลงในใบสมัคร และล�ยเซ็นในหนังสือเดินท�ง (ถ้�มี)

4. โปรดระวังไม่ให้บัตรพับ งอ หรือหัก และอย่�ให้แถบแม่เหล็ก ถูกขูดขีด หรือสัมผัสกับวัตถุอื่นที่มีแม่เหล็กจะทำ�ให้
รหัสที่ถูกบันทึกไว้ลบเลือนได้

5. จดจำ�หม�ยเลขบัตรของท่�นไว้อ้�งอิงเมื่อจำ�เป็น

6. บัตรหลักทุกใบจะมีวงเงินบัตรเครดิต โปรดตรวจสอบวงเงิน บัตรเครดิตได้จ�กเอกส�รที่แนบม�พร้อมกับซอง
บรรจุบัตรหรือในแอปพลิเคชัน TMRW

7. ก�รใช้บัตรในต่�งประเทศ ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนจ�ก เงินสกุลต่�งประเทศม�เป็นเงินบ�ท โดยใช้อัตร�
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ ม�สเตอร์ก�ร์ด (Master Card) เรียกเก็บเงินจ�กธน�ค�รรวมกับค่�คว�มเสี่ยงในก�ร
เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้รวมกันไม่เกินร้อยละ 2.5 ของก�รใช้จ่�ย หรือเบิกถอนผ่�นบัตรเครดิตในต่�งประเทศ
ต่อครั้ง

ท่�นสม�ชิกบัตรเครดิต TMRW ส�ม�รถใช้บัตรเครดิต TMRW ซื้อสินค้� และ/หรือบริก�รทั้งในประเทศ และต่�งประเทศ
จ�กร้�นค้� และ/หรือสถ�นบริก�รที่มีเครื่องหม�ย Master Card สำ�หรับสม�ชิกบัตรเครดิต TMRW โดยทุกครั้งที่ท่�น
ใช้บัตรกรุณ�ปฏิบัติดังนี้

1. แสดงบัตรเครดิต TMRW ของท่�นแก่พนักง�นเก็บเงิน

2. พนักง�นจะบันทึกร�ยก�รซื้อสินค้� และ/หรือบริก�รนั้นๆ ลงในใบบันทึกร�ยก�ร (Sales Slip)

3. พนักง�นจะนำ�ใบบันทึกร�ยก�รที่ระบุวันที่ ร�ค�สินค้�ม�ให้ท่�นเซ็นในช่องล�ยเซ็น (โปรดตรวจสอบ
คว�มถูกต้องก่อน และล�ยเซ็นจะต้องตรงกับที่เซ็นไว้ด้�นหลังบัตรทุกครั้ง)

4. รอรับบัตรเครดิต TMRW ของท่�นคืนจ�กพนักง�น และเก็บสำ�เน�ใบบันทึกร�ยก�รไว้เป็นหลักฐ�น

5. โปรดตรวจดูอีกครั้งว่�บัตรที่ได้รับคืนม�เป็นของท่�นจริง

6. อย่�! เซ็นชื่อลงในใบบันทึกร�ยก�ร โดยปร�ศจ�กก�รระบุจำ�นวนเงินเด็ดข�ด (ล�ยเซ็นจะต้องตรงกับที่
เซ็นไว้ด้�นหลังบัตรทุกครั้ง)

คู่มือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
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สิทธิพิเศษประโยชน์ของสม�ชิก
บัตรเครดิต TMRW

สิทธิพิเศษในการเบิกเงินสดล่วงหน้า
บัตรเครดิต TMRW ให้คว�มคล่องตัวแม้ในย�มฉุกเฉิน ด้วยก�รให้สิทธิ์ในก�รเบิกถอนเงินสดได้โดย

• บัตรเครดิต TMRW ส�ม�รถเบิกเงินสดได้ม�กถึง 60% ของวงเงินที่เค�ท์เตอร์ของธน�ค�รทุกแห่งที่รับ
บัตรของท่�นทั่วทั้งในและต่�งประเทศ

• ส�ม�รถเบิกเงินสดผ่�นเครื่อง ATM

- บัตรเครดิต TMRW ส�ม�รถเบิกถอนเงินสดได้ม�กถึง 60%* ของวงเงิน ผ่�นเครื่อง ATM ใน
ประเทศไทยและต่�งประเทศ ที่มีเครื่องหม�ย ATM POOL Master Card และ Cirrus ทุกแห่ง ทั้งนี้
ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้�เมื่อรวมกับค่�ใช้จ่�ย ดอกเบี้ย และค่�ธรรมเนียมค้�งชำ�ระของท่�นในขณะ
นั้นจะต้องไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตของท่�น

หมายเหตุ : ธน�ค�รจะคิดค่�ธรรมเนียมในก�รเบิกถอนเงินสดล่วงหน้� และดอกเบี้ยทุกครั้งนับตั้งแต่วัน
ที่ทำ�ก�รเบิกถอนเงินสดจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธน�ค�รได้รับชำ�ระหนี้เต็มจำ�นวนและธน�ค�รสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงวงเงินเป็นประก�รอื่น โดยจะแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

วงเงินบัตรเครดิต
• วงเงินบัตรเครดิตจะขึ้นอยู่กับเอกส�รแสดงร�ยได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ดังนี้

ร�ยได้ วงเงินอนุมัติ

< 30,000 บ�ท   ≤ 1.5 เท่�ของร�ยได้

< 50,000 บ�ท ≤ 3 เท่�ของร�ยได้

> 50,000 บ�ท ≤ 5 เท่�ของร�ยได้

ทั้งนี้เป็นไปต�มก�รพิจ�รณ�สินเชื่อของธน�ค�ร

• ก�รใช้วงเงินบัตรเครดิต จะครอบคลุมถึงก�รใช้บัตรเครดิต TMRW ในก�รชำ�ระค่�สินค้� และ/หรือบริก�ร
ต่�งๆ รวมถึงก�รเบิกถอนเงินสดจ�กเค�ท์เตอร์ของธน�ค�รที่รับบัตรของท่�น และเครื่อง ATM และ/หรือ
ก�รโอนเงินเข้�บัญชีอื่น

• ก�รขอวงเงินเพิ่มชั่วคร�วกรณีฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉินที่ท่�นมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้เงินเกินวงเงินชั่วคร�ว
กรณีฉุกเฉินที่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต เช่น ค่�รักษ�พย�บ�ล ฯลฯ ท่�นส�ม�รถขอวงเงินเพิ่ม
ชั่วคร�วกรณีฉุกเฉินได้ที่ศูนย์บริก�รลูกค้�ธน�ค�รยูโอบีที่โทรศัพท์หม�ยเลข 0 2285 1555

• วงเงินบัตรเครดิตจะถูกลดยอดวงเงินลงทุกครั้ง ถ้�สม�ชิกบัตรยังมียอดค้�งชำ�ระกับธน�ค�รอยู่ รวมถึง
ยอดเงินที่ได้ใช้ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งยอดบัญชีแจ้งร�ยก�รดังกล่�วจ�กธน�ค�ร

สิทธิพิเศษในการเลือกใช้วงเงินแบบหมุนเวียนและระยะเวลาเครดิตนานไม่เกิน 55 วัน

• บัตรเครดิต TMRW ให้ระยะเวล�เครดิตก�รชำ�ระเงินน�นไม่เกิน 55 วันโดยไม่คิดดอกเบี้ย

• ท่�นส�ม�รถเลือกชำ�ระเงินเต็มจำ�นวนต�มที่ระบุในช่อง “ยอดเงินรวมที่ต้องชำ�ระ” ภ�ยในวันที่ที่ระบุไว้ใน
ใบแจ้งยอดบัญชี ซึ่งจะทำ�ให้ยอดเงินค้�งชำ�ระของท่�นมีค่�เป็นศูนย์

• นอกจ�กนี้ ท่�นยังส�ม�รถเลือกชำ�ระคืนเพียงบ�งส่วนหรือขั้นต่ำ� 10% ของยอดเงินค้�งชำ�ระหรือ 1,000 
บ�ท (ยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกว่�) จะระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดชำ�ระขั้นต่ำ�”

ทั้งนี้ กรณีที่ท่�นเลือกชำ�ระคืนเพียงบ�งส่วน ธน�ค�รจะคิดดอกเบี้ยกับค่�ใช้จ่�ยทุกร�ยก�รที่ได้บันทึก
ลงในบัญชีบัตรเครดิตของท่�น โดยจะคำ�นวณดอกเบี้ยจ�กเงินต้น ยอดรวมในใบแจ้งยอดบัญชี และจะเริ่ม
คิดดอกเบี้ยจ�กวันที่บันทึกร�ยก�ร หรือ Post date สำ�หรับร�ยก�รซื้อสินค้� และ/หรือบริก�ร จนถึงวัน
ที่ธน�ค�รได้รับก�รชำ�ระเงิน และหลังจ�กนั้นธน�ค�รจึงจะคิดดอกเบี้ยจ�กยอดที่คงเหลือ จนถึงวันที่สรุป
ยอดบัญชีครั้งต่อไปในอัตร�ดอกเบี้ยต�มอัตร�และเงื่อนไขที่ธน�ค�รกำ�หนดไว้

คู่มือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
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ก�รใช้บัตรเดบิต TMRW ซื้อ
สินค้� และ/หรือบริก�ร

แอปพลิเคชัน TMRW

ช่องท�งและวิธีก�รชำ�ระเงินค่�ใช้
จ่�ยบัตรเครดิต TMRW

สิทธิพิเศษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
ไม่ว่�ท่�นจะเดินท�ง ณ ที่ใด ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ท่�นส�ม�รถใช้บัตรเครดิต TMRW ได้อย่�งสะดวกสบ�ยใน
ก�รชำ�ระค่�ใช้จ่�ย ในร้�นค้� และ สถ�นบริก�รชั้นนำ�ที่มีเครื่องหม�ย Master Card

การขอรหัสโทรศัพท์ (T-PIN : Telephone Personal Identification Number)
ท่�นส�ม�รถขอรหัสโทร (T-PIN : Telephone Personal Identification Number) ได้ดังนี้

• ขอรับใบสมัครที่เค�ท์เตอร์ของธน�ค�รยูโอบี ทั่วประเทศ

• สมัครผ่�นระบบยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง ติดต่อศูนย์บริก�รลูกค้�ธน�ค�รยูโอบีที่โทรศัพท์หม�ยเลข  
0 2285 1555

การขอรหัสกดเงินสด (ATM-PIN : ATM Personal Identification Number)
ท่�นส�ม�รถขอรหัสโทร (ATM-PIN : ATM Personal Identification Number) ได้ดังนี้

• ขอรับใบสมัครที่เค�ท์เตอร์ของธน�ค�รยูโอบี ทั่วประเทศ

• ขอผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW

• สมัครผ่�นระบบยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง ติดต่อศูนย์บริก�รลูกค้�ธน�ค�ร ยูโอบีที่โทรศัพท์หม�ยเลข  
0 2285 1555

บริก�รธน�ค�รดิจิทัล ที่แตกต่�งทั้งประสบก�รณ์และสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ก�รเงินของคุณโดย
เฉพ�ะ

• ก�รเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ก�รใช้เงินของคุณ ยิ่งใช้แอปพลิเคชัน TMRW ม�ก แอปพลิเคชันก็ยิ่งรู้จักคุณดีขึ้น 
ช่วยให้คุณไม่พล�ดร�ยก�รสำ�คัญ

• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% จ�กก�รใช้จ่�ยบัตรเครดิต*

• รับเครดิตเงินคืนเข้�บัตรเครดิตเพิ่มเป็น 3% เพียงจ่�ยบิล และโอนเงินผ่�นบัญชี TMRW Everyday ทุก
เดือน*

• ห�กมีข้อสงสัย แชทผ่�นแอปพลิเคชัน TMRW ได้ทันที

ช่องทางการชำาระค่าใช้จ่าย ช่องทางการชำาระค่าใช้จ่าย

1. ชำ�ระเป็นเงินสดที่เค�น์เตอร์ธน�ค�รยูโอบี ทุกส�ข� หรือเค�น์เตอร์/ช่องท�งให้บริก�รอื่นๆ ต�มที่ระบุใน
แบบฟอร์มก�รชำ�ระเงินหรือเอกส�รเผยแพร่ของธน�ค�รฯ

2. ชำ�ระโดยก�รหักผ่�นบัญชีธน�ค�รยูโอบี

3. ชำ�ระด้วยเช็ค ธน�ค�รฯจะนำ�เงินเข้�บัญชีของท่�น ต่อเมื่อเช็คนั้นได้รับก�รเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
วิธีก�รโดยเขียนเช็คคร่อมในน�ม “ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน)” พร้อมเขียนชื่อ น�มสกุล และหม�ยเลข
บัตรเครดิตกำ�กับไว้ด้�นหลังเช็ค โดยมีช่องท�งก�รดำ�เนินก�รดังนี้

• ชำ�ระเป็นเช็คที่เค�น์เตอร์เซอร์ธน�ค�รยูโอบีทุกส�ข� ทั้งนี้

• จัดส่งท�งไปรษณีย์ม�ที่ ฝ่�ยปฏิบัติก�รบัญชีบัตรเครดิต ชั้น 14B ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน) 
559 ถนนเพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กทม 10160 วงเล็บมุมซองว่� “ชำ�ระค่�บัตร
เครดิต” โดยแนบส่วนบนของใบแจ้งยอดบัญชีม�ด้วย ทั้งนี้กรุณ�จัดส่งเช็คล่วงหน้�ก่อนวันกำ�หนด
ตัดบัญชีของท่�นอย่�งรน้อย 5 วันทำ�ก�รธน�ค�รฯ

4. ชำ�ระผ่�นช่องท�งอื่นๆของธน�ค�รยูโอบี อ�ทิ เครื่องเอทีเอ็ม, เครื่องฝ�กเงินสดอัตโนมัติ, แอปพลิเคชัน 
TMRW, UOB Personal Banking (PIB), UOB Mighty, UOB Phone Banking (IVR) 

หม�ยเหตุ กรณีชำ�ระผ่�นเค�น์เตอร์/ช่องท�งอื่นๆในข้อ 1 ยอดชำ�ระจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตของ
ท่�น หลังจ�กวันที่ท่�นชำ�ระ 2 วันทำ�ก�รของธน�ค�รฯ กรณีชำ�ระผ่�นเค�น์เตอร์/ช่องท�งที่มีก�รคิดค่�
ธรรมเนียม ผู้ให้บริก�รจะเรียกเก็บค่�ธรรมเนียม ณ จุดให้บริก�ร อัตร�นี้ยังไม่รวม VAT 7% และอ�จ
เปลี่ยนแปลงได้

คู่มือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
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วิธีการชำาระค่าใช้จ่าย
ผู้ถือบัตรส�ม�รถเลือกชำ�ระเต็มจำ�นวนต�มใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือเลือกผ่อนชำ�ระในอัตร� 10% ของยอดเงินที่ใช้ 
หรือขั้นต่ำ� 1,000 บ�ท (ยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกว่�)

กรณีมีบัตรเครดิตหลัก 1 ใบ กรุณ�ระบุหม�ยเลขบัตรเครดิตของท่�น เมื่อชำ�ระค่�ใช้จ่�ยต�มช่องท�งที่ระบุไว้ข้�งต้น

กรณีมีบัตรเครดิตหลักม�กกว่� 1 ใบ กรุณ�ระบุหม�ยเลขบัตรเครดิตใบใดใบหนึ่งในกรณีที่ชำ�ระเป็นเงินสด ชำ�ระโดย
หักผ่�นบัญชีธน�ค�รยูโอบี ชำ�ระด้วยเช็ค หรือ ชำ�ระผ่�นช่องท�งก�รให้บริก�รอื่นๆ ต�มที่ระบุข้�งต้น โดยธน�ค�รฯจะ
คำ�นวณตัดบัญชีบัตรเครดิตแต่ละใบของท่�นต�มลำ�ดับ (จะชำ�ระบัตรที่สถ�นะค้�งชำ�ระน�นกว่�ก่อน ห�กสถ�นะค้�ง
ชำ�ระเท่�หรือเหมือนกัน จะชำ�ระบัตรที่ลูกค้�ระบุหม�ยเลขม�ก่อน) กรุณ�ระบุหม�ยเลขบัตรและจำ�นวนเงินที่ต้องก�ร
ชำ�ระของบัตรแต่ละใบ เมื่อทำ�ร�ยก�รในกรณีที่ชำ�ระผ่�นเอทีเอ็มหรือเครื่องฝ�กเงินสดอัตโนมัติของธน�ค�รยูโอบี, แอป
พลิเคชัน TMRW Application, UOB Personal Banking (PIB), UOB Mighty, UOB Phone Banking (IVR) โดย
ธน�ค�รฯจะคำ�นวณตัดบัญชีต�มบัตรเครดิตแต่ละใบที่ท่�นระบุ

โปรดตรวจสอบคว�มถูกต้องของร�ยก�รในใบแจ้งยอดบัญชี ห�กไม่ถูกต้องโปรดแจ้งธน�ค�รฯ ภ�ยใน 10 วัน นับแต่
วันที่ได้รับใบแจ้งยอดที่หม�ยเลข 02 2851555

ในกรณีที่บัญชีบัตรเครดิตของท่�นไม่มียอดใช้จ่�ย หรือไม่มีธุรกรรมอื่นใด ธน�ค�รฯขอสงวนสิทธิ์ในก�รระงับก�รส่งใบ
แจ้งยอดบัญชีจนกว่�บัญชีบัตรจะมีก�รเคลื่อนไหวอีกครั้ง

คู่มือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
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ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
(eStatement)

เพื่อช่วยให้ท่�นสม�ชิกบัตรเครดิต TMRW บริห�รก�รเงินของท่�นได้อย่�งมีระบบทุกๆ เดือน ท่�นส�ม�รถตรวจสอบ
ร�ยละเอียดค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รใช้บัตรในรอบเดือนที่ผ่�นม� ตลอดจนยอดเงินรวมที่ต้องชำ�ระ กำ�หนดวันชำ�ระเงิน และ
ยอดเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องชำ�ระให้กับธน�ค�ร ผ่�นท�งแอปพลิเคชัน TMRW ขอให้ท่�นตรวจสอบยอดเงินและร�ยก�รที่ใช้
บริก�รทุกครั้ง ห�กพบว่�ไม่ถูกต้อง กรุณ�แจ้งกลับม�ยังธน�ค�รทันที

คำาแนะนำาในการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตรายเดือน
ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตแต่ละเดือนของท่�น จะแสดงร�ยก�รต่�งๆในบัญชีของรอบเดือนที่ผ่�นม�จนถึง ณ วันที่สรุป
ยอดบัญชีนั้นๆ เช่น

• วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date)
คือ วันที่ธน�ค�รสรุปยอดก�รใช้บัตรเครดิต

• วงเงินบัตรเครดิต (Total Credit Line)
คือ จำ�นวนเงินที่ท่�นส�ม�รถใช้จ่�ยบัตรเครดิตได้สูงสุดในรอบบัญชี

• กำ�หนดชำ�ระภ�ยในวันที่ (Payment Due Date)
คือ วันที่ท่�นต้องชำ�ระเงินสำ�หรับงวดวันที่สรุปยอดนั้น

• ยอดเงินรวมที่ต้องชำ�ระ (Total Balance)
คือ ยอดค่�ใช้จ่�ยในรอบบัญชีปัจจุบัน และยอดค้�งชำ�ระ (ถ้�มี)

• ยอดชำ�ระขั้นต่ำ� (Minimum Payment)
คือ ยอดชำ�ระขั้นต่ำ�ในรอบบัญชีปัจจุบัน

• ตัดบัญชีอัตโนมัติเลขที่/ธน�ค�ร (Direct Debit Account No./Bank)
จะแสดงหม�ยเลขบัญชีในกรณีที่ท่�นทำ�หนังสือยินยอมก�รหักเงินในบัญชีชำ�ระค่�ใช้จ่�ยบัตรเครดิต

• วันที่บันทึก (Post Date)
คือ วันที่ธน�ค�รบันทึกก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยจ�กบัตรเครดิตของท่�น

• วันที่ใช้บัตร (Transaction Date)
คือ วันที่ท่�นชำ�ระค่�สินค้�หรือบริก�ร รวมถึงก�รเบิกถอนเงินสดล่วงหน้� ด้วยบัตรเครดิต

• ร�ยก�ร (Description)
คือ ร�ยก�รใช้จ่�ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่�นม� ซึ่งประกอบไปด้วยร�ยก�รชำ�ระเงินก�รซื้อสินค้� 
ก�รเบิกถอนเงินสดล่วงหน้�และร�ยก�รอื่นๆ เช่น ร�ยก�รดอกเบี้ย ร�ยก�รค่�ธรรมเนียมต่�งๆ (ถ้�มี)

• ยอดเงิน (Amount)
คือ จำ�นวนเงินทั้งหมดที่เกิดจ�กร�ยก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตรเครดิตของธน�ค�รในเดือนนั้นๆ จนถึง ณ วันที่
สรุปยอดบัญชี

• ยอดรวมค่�บริก�ร (Total Fee)
คือ ค่�ธรรมเนียมก�รบริก�รต่�งๆ ที่จะต้องเสียภ�ษีมูลค่�เพิ่มซึ่งธน�ค�รเรียกเก็บเงินจ�กท่�นเป็นกรณี
ไป

• ยอดรวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (Total VAT)
คือ ภ�ษีมูลค่�เพิ่มที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อธน�ค�รเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมหรือบริก�ร

คู่มือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
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ก�รคำ�นวณดอกเบี้ย

ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
(eStatement)

อัตร�ดอกเบี้ยที่ใช้ในก�รคำ�นวณจะเป็นอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งธน�ค�รจะแจ้งให้ท่�นสม�ชิกทร�บทุกครั้งที่มีก�ร
เปลี่ยนแปลงล่วงหน้� 30 วัน โดยอัตร�ดอกเบี้ยดังกล่�วจะไม่เกินอัตร�ดอกเบี้ยสูงสุดที่กำ�หนดโดยประก�ศของ
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�หรับระยะเวล�ที่ใช้ในก�รคำ�นวณดอกเบี้ยนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทของก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตร
เครดิต กล่�วคือ

• ก�รใช้จ่�ยเพื่อซื้อสินค้� และ/หรือบริก�รต่�งๆ จะใช้วันบันทึกร�ยก�รในก�รคำ�นวณดอกเบี้ย สำ�หรับ
ร�ยก�รที่ซื้อระหว่�งงวด

• ก�รเบิกเงินสดล่วงหน้� จะนับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ชำ�ระคืนหรือวันตัดรอบ
บัญชีอย่�งใดอย่�งหนึ่งถึงก่อน ในก�รคำ�นวณดอกเบี้ยที่จะใช้วันที่เบิกถอนเงินสดในก�รคำ�นวณดอกเบี้ย

ตัวอย่างการคำานวณดอกเบี้ยจากการชำาระคืนขั้นต่ำาชำาระคืนเพียงบางส่วน มิได้ชำาระเลย ชำาระล่าช้า การเบิก
เงินสดล่วงหน้า
ธน�ค�รจะทำ�ก�รคำ�นวณดอกเบี้ยโดยก�รนำ�ดอกเบี้ยจ�กก�รเบิกถอนเงินสดล่วงหน้� และดอกเบี้ยจ�กก�รชำ�ระคืน
ขั้นต่ำ�ม�เรียกเก็บรวมกันในวันสรุปยอดบัญชี ดังนี้

1. วิธีก�รคำ�นวณดอกเบี้ยจ�กก�รเบิกถอนเงินสด (Interest on cash advance)
จำ�นวนเงินที่เบิกถอนเงินสดล่วงหน้� x อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี x จำ�นวนวัน (A) =(5,000 x 18% x 10)/365 
= 24.66 (1)

2. วิธีก�รคำ�นวณดอกเบี้ยจ�กก�รชำ�ระคืนขั้นต่ำ� (Interest on revolving credit)
ค่�ใช้จ่�ยรอบบัญชีที่ผ่�นม� (ทุกร�ยก�ร คิดทีละร�ยก�ร) x อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี x จำ�นวนวัน (B) 
=(20,000 x 18% x 14)/365 = 138.08 (2)

ยอดเงินคงค้�งของยอดรอบบัญชีที่ผ่�นม� x อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี x จำ�นวนวัน (C) =(20,000 x 18% x 
25)/365 = 246.58 (3)

ยอดเงินคงค้�งรอบบัญชีที่ผ่�นม�หักจำ�นวนเงินที่ชำ�ระ x อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี x จำ�นวนวัน (D) =(20,000 
x 18% x 6)/365 = 53.26 (4)

(1)+ (2)+(3)+(4) = 462.58

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

• ร�ยก�รชำ�ระค่�สินค้�และ/หรือค่�บริก�ร เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ธน�ค�รบันทึกร�ยก�ร (Posted 
date)

• ร�ยก�รเบิกถอนเงินสดล่วงหน้� เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่บัตรทำ�ร�ยก�ร (Transaction date) จนถึง
วันที่ชำ�ระเงินครบถ้วนต�มจำ�นวนเงินที่เบิกถอน

• จำ�นวนวัน (A) นับจ�กวันที่เบิกถอนจนถึงหนึ่งวันก่อนที่ธน�ค�รจะได้ชำ�ระคืน หรือวันสรุปยอดบัญชี แล้ว
แต่วันใดจะถึงก่อน (11 กุมภ�พันธ์ - 20 กุมภ�พันธ์) = 10 วัน (days)

• จำ�นวนวัน (B) นับจ�กวันที่บันทึกร�ยก�รของยอดค่�ใช้จ่�ยรอบบัญชีที่ผ่�นม� จนถึงวันสรุปยอดบัญชี
ที่ผ่�นม� (7 มกร�คม - 20 มกร�คม) = 14 วัน (days)

• จำ�นวนวัน (C) นับจ�กวันสรุปยอดบัญชีที่แล้ว จนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธน�ค�รฯได้รับเงินชำ�ระขั้นต่ำ� (21 
มกร�คม - 14 กุมภ�พันธ์) = 25 วัน (days)

• จำ�นวนวัน (D) นับจ�กวันที่ชำ�ระเงินขั้นต่ำ� จนถึงวันสรุปยอดบัญชีปัจจุบัน (15 กุมภ�พันธ์ -  
20 กุมภ�พันธ์) = 6 วัน (days)

คู่มือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW
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ก�รเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถ�นที่
ติดต่อหรือหม�ยเลขโทรศัพท์่

ก�รต่ออ�ยุบัตรผ่�น TMRW

ค่�ธรรมเนียมต่�งๆ

ตัวอย่างการคำานวณดอกเบี้ยจากการชำาระคืนเพียงบางส่วนในรอบบัญชีที่แล้วและชำาระเต็มในรอบบัญชีนี้
วันสรุปยอดบัญชี I : ลูกค้�มียอดคงค้�ง 20,000 ชำ�ระคืนบ�งส่วน 12,000 บ�ทในวันครบกำ�หนดชำ�ระ
วันสรุปยอดบัญชี II : ยอดคงค้�งเป็น 8,240.66 บ�ท (ยอดคงค้�งจ�กก�รใช้จ่�ย 8,000 + ดอกเบี้ย 240.66)

1. ยอดคงค้�งจ�กวันสรุปยอดบัญชีในรอบบัญชีที่แล้ว x อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี x จำ�นวนวันจ�กวันสรุปยอด
บัญชีที่แล้วจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธน�ค�รฯได้รับชำ�ระเงิน = 20,000 x 18% x 22* /365 = 216.99

ยอดคงค้�งจ�กก�รชำ�ระคืนบ�งส่วน x อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี x จำ�นวนวันจ�กวันทีชำ�ระคืนบ�งส่วนถึงวัน
สรุปยอดบัญชี = 8,000 x 18% x 6** /365 = 23.67 = 240.66

วันสรุปยอดบัญชี III : ยอดคงค้�งดอกเบี้ยเป็น 74.96 บ�ท

2. ยอดคงค้�งจ�กก�รชำ�ระคืนบ�งส่วนจ�กวันสรุปยอดบัญชีในรอบบัญชีที่ I x อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี x 
จำ�นวนวันจ�กวันสรุปยอดบัญชีที่ II จนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ธน�ค�รฯได้รับชำ�ระเงินเต็มจำ�นวน = 8,000 
x 18% x 19*** /365 = 74.96

การเปิดเผยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ในกรณที่มีก�รใช้บัตรเครดิตชำ�ระค่�สินค้� บริก�รและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้�เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ ค่�ใช้
จ่�ยที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศดังกล่�วจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบ�ทไทย ต�มอัตร�แลกเปลี่ยน ที่ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด 
(มห�ชน) ถูกเรียกเก็บจ�กบริษัทบัตรเครดิตแต่ละร�ยที่ธน�ค�รฯเป็นสม�ชิกอยู่ ณ วันที่มีก�รเรียกเก็บยอดค่�ใช้จ่�ย
ดังกล่�วกับธน�ค�รฯ ซึ่งอ�จจะมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มวันและเวล�ที่ธน�ค�รฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดค่�
ใช้จ่�ยในสกุลเงินตร�ต่�งประเทศดังกล่�วไม่ใช่เป็นเงินดอลล่�ร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธน�ค�รฯเป็นสม�ชิกอยู่ อ�จ
จะทำ�ก�รแปลงค่�เงินดังกล่�วเป็นเงินสกุลดอลล่�ร์สหรัฐก่อนที่จะทำ�ก�รแปลงยอดดังกล่�วเป็นสกุลเงินบ�ทเพื่อเรียก
เก็บกับธน�ค�รฯ ผู้ถือบัตรส�ม�รถตรวจสอบอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในก�รอ้�งอิงเบื้องต้นได้จ�ก :

กรณีบัตร Master Card : http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/
currencyconversion/index.html

นอกจ�กนี้ธน�ค�รฯจะคิดค่�คว�มเสี่ยงจ�กก�รแปลงสกุลเงินดังกล่�ว ในอัตร�ไม่เกินร้อยละ 2.5 จ�กยอดค่�ใช้จ่�ยที่
เกิดขึ้น เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รแปลงสกุลเงิน ดังกล่�วข้�งต้น

ก�รขอยกเลิกบัตรเครดิต ท่�นส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ขอยกเลิกก�รใช้บัตรเครดิตได้ด้วยก�รแชทผ่�นแอปพลิเคชัน 
TMRW ก�รโทรยกเลิกที่ Call Center หรือส่งเรื่องเป็นล�ยลักษณ์อักษร

กรณีที่ท่�นต้องก�รเปลี่ยนที่อยู่ สถ�นที่ติดต่อ หรือหม�ยเลขโทรศัพท์ ท่�นส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ผ่�นแอปพลิเคชัน 
TMRW หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บริก�รลูกค้�ธน�ค�รยูโอบี โทร. 0 2285 1555

บัตรเครดิต TMRW ที่ท่�นได้รับมีอ�ยุบัตร 5 ปี นับจ�กวันที่ออกบัตร ในส่วนของค่�ธรรมเนียมนั้น ธน�ค�รจะเรียกเก็บ
เป็นร�ยปี โดยจะระบุในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ธน�ค�รจะจัดส่งบัตรใหม่ให้ท่�นล่วงหน้�อย่�งน้อย 2 สัปด�ห์ ก่อนบัตรเก่�
จะหมดอ�ยุ เมื่อบัตรเก่�หมดอ�ยุแล้ว ขอให้ทำ�ล�ยบัตรเก่�ทันที

ในกรณีที่ต้องก�รแจ้งบอกเลิกก�รต่ออ�ยุบัตร ท่�นจะต้องแจ้งให้ธน�ค�รทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยส่งม�ที่ศูนย์
บริก�รลูกค้�ธน�ค�รยูโอบี หรือส�ข�ของธน�ค�รยูโอบี ทุกแห่ง ก่อนวันบัตรหมดอ�ยุไม่น้อยกว่� 30 วัน

ค่าธรรมเนียมรายปี
เป็นค่�ธรรมเนียมของก�รเป็นสม�ชิกบัตรเครดิต TMRW โดยคิดเป็นร�ยปีอัตร�ค่�ธรรมเนียมจะเป็นไปต�มต�ร�ง
สรุปวงเงิน ดอกเบี้ย และค่�ธรรมเนียมบัตรเครดิต TMRW* ซึ่งธน�ค�รจะเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตร�ย
เดือนเมื่อถึงชำ�ระ *(อัตร�ค่�ธรรมเนียมอ�จเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ท่�นทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 30 วัน ก่อนมีผล
บังคับใช้ และยังไม่ได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม)

คู่มือผู้ถือบัตรเครดิต TMRW


