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ช่ือผลติภัณฑ์ / 
สาระส าคัญ 

บัตรกดเงนิสด ทีทีบี แฟลช 
(ttb flash card) 

สนิเช่ือบุคคล ทีทีบี แคชทูโก 
(ttb cash2go personal loan) 

สนิเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงค์ ทีทีบ ี
แบบไม่มีหลักทรัพย์ค า้ประกัน 

(ttb benefitplus loan) 

สนิเช่ือสวัสดกิารบ าเหน็จตกทอด 
ทีทีบี ส าหรับข้าราชการบ านาญทหาร 

(ttb benefitplus loan - mof) 

1. ประเภทสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (Revolving Credit) สินเช่ือที่มีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) สินเช่ือที่มีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) สินเช่ือที่มีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) 

2. ลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์ 

สินเช่ือบัตรกดเงนิสด ทีทีบี แฟลช บริกำรสินเช่ืออเนกประสงค์ในรูปของ
วงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (Revolving Credit) โดยไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคล
ค ำ้ประกนั เพ่ือเป็นวงเงินส ำรองให้ลกูค้ำ ด้วย 4 บริกำรหลกั (1) บริกำรเงินสด
กดทนัที (cash advance) (2) บริกำรเงินสดสัง่ได้ (cash transfer) (3) บริกำร
เงินสดผอ่นชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) (4) บริกำร ผอ่นสบำย ( pay plan) 

สินเช่ือ อเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเช่ือที่มีก ำหนดระยะเวลำ (Term 
Loan) เพ่ือใช้ในกำรอปุโภคบริโภคสว่นบคุคล โดยไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือ
บคุคลค ำ้ประกนั โดยคิดอตัรำดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก โดยเม่ือทำ่นได้รับกำร
อนมุตัิสินเช่ือ ธนำคำรจะโอนเงินทัง้จ ำนวนเข้ำบญัชีออมทรัพย์ของทำ่นตำมที่
ระบไุว้ในใบสมคัร ซึ่งทำ่นสำมำรถช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือน 

สินเช่ือสวสัดิกำรอเนกประสงค์ ให้บริกำรส ำหรับ
ลกูค้ำเฉพำะกลุม่ ในรูปแบบของวงเงินสินเช่ือที่มี
ก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) เพ่ือใช้ในกำร
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล โดย  ไมต้่องใช้หลกัทรัพย์
หรือบคุคลค ำ้ประกนั  

สินเช่ือสวสัดิกำรอเนกประสงค์ ให้บริกำรส ำหรับ
ลกูค้ำกลุม่ข้ำรำชกำรบ ำนำญทหำร ในรูปแบบ
ของวงเงินสินเช่ือที่มีก ำหนดระยะเวลำ (Term 
Loan) เพ่ือใช้ในกำรอปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 
โดยไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลค ำ้ประกนั 

3. กลุม่ลกูค้ำ •  พนักงานประจ า / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
o อำย ุ20 ปี – ไมเ่กิน 60 ปี 
o รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่10,000 บำท ขึน้ไป โดยมีเงินเดือนประจ ำ  
  ตัง้แต ่7,000 บำทขึน้ไป 
  หมำยเหต ุ: กรณีลกูค้ำปัจจุบนัที่เข้ำเง่ือนไขของธนำคำร (กลุม่ Qualified    
  Lead) รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่9,000 บำทขึน้ไป 
o อำยงุำนปัจจบุนั ตัง้แต ่4 เดือน ขึน้ไป 

•  ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว / เจ้าของกจิการ 
o อำย ุ20 ปี – ไมเ่กิน 60 ปี 
o รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่15,000 บำท ขึน้ไป 
   หมำยเหต ุ: กรณีลกูค้ำปัจจบุนัที่เข้ำเง่ือนไขของธนำคำร (กลุม่ Qualified     
   Lead) รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่10,000 บำทขึน้ไป 
o กิจกำรปัจจบุนั จดทะเบียนด ำเนินกำรตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป 

•  พนักงานประจ า / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
o อำย ุ20 ปี - 59 ปี (อำยรุวมระยะเวลำผอ่นช ำระคืนต้อง ไมเ่กิน 60 ปี) 
o รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่20,000 บำท ขึน้ไป โดยมีเงินเดือนประจ ำ 
และรำยได้ประจ ำ รวมกนัตัง้แต ่10,000 บำทขึน้ไป 

   หมำยเหต ุ: กรณีลกูค้ำปัจจบุนัที่เข้ำเง่ือนไขของธนำคำร (กลุม่ Qualified    
    Lead) รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่15,000 บำทขึน้ไป 
o อำยงุำนปัจจบุนั ตัง้แต ่4 เดือน ขึน้ไป 

•  ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว / เจ้าของกจิการ 
o อำย ุ20 ปี - 59 ปี (อำยรุวมระยะเวลำผอ่นช ำระคืนต้องไมเ่กิน 60 ปี) 
o รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่30,000 บำท ขึน้ไป 
   หมำยเหต ุ: กรณีลกูค้ำปัจจบุนัที่เข้ำเง่ือนไขของธนำคำร (กลุม่ Qualified    
    Lead) รำยได้เฉลี่ยรวมตอ่เดือนตัง้แต ่15,000 บำทขึน้ไป 
o กิจกำรปัจจบุนั จดทะเบียนด ำเนินกำรตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป 

ส ำหรับลกูค้ำเฉพำะกลุม่ ที่องค์กร/หน่วยงำนต้น
สงักดัของผู้กู้  ได้ลงนำมในบนัทกึข้อตกลงในกำร
รับบริกำรสินเช่ือสวสัดิกำรร่วมกบั ทีทีบี ได้แก่  
- หน่วยงำนข้ำรำชกำรทหำร 
- ข้ำรำชกำร, พนกังำนรัฐวิสำหกิจ, พนกังำน
มหำวิทยำลยันอกระบบ, อำจำรย์มหำวิทยำลยั
เอกชน (บำงแหง่)  

- บริษัทเอกชน (บำงแหง่) 

ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญทหำร ที่มีสิทธิใน
บ ำเหน็จตกทอด 

4. วงเงินสินเช่ือ ตัง้แต ่9,000 บำท –1,000,000 บำท   
o กรณีลกูค้ำมีรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือนตัง้แต ่30,000 บำท วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 5 
เทำ่ของรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน   

o กรณีลกูค้ำมีรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือนน้อยกวำ่ 30,000 บำท วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 
1.5 เทำ่ของรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน และมีวงเงินสินเช่ือบคุคลภำยใต้กำร
ก ำกบั จำกสถำบนักำรเงินอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือบคุคลรำยอื่น ไม่
เกิน 3 แหง่  ทัง้นี ้ลกูค้ำที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเช่ือ ก่อนวนัที่ 1 กนัยำยน 
2560 วงเงินสงูสดุ ไมเ่กิน 5 เทำ่ของรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

ตัง้แต ่15,000 บำท – 2,000,000 บำท  
o กรณีลกูค้ำมีรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือนตัง้แต ่30,000 บำท วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 5 
เทำ่ของรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน   

o กรณีลกูค้ำมีรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือนน้อยกวำ่ 30,000 บำท วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 
1.5 เทำ่ของรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน และมีวงเงินสินเช่ือบคุคลภำยใต้กำร
ก ำกบั จำกสถำบนักำรเงินอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือบคุคลรำยอื่น ไม่
เกิน  3 แหง่  ทัง้นี ้ลกูค้ำที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเช่ือ ก่อนวนัที่ 1 กนัยำยน 
2560 วงเงินสงูสดุ ไมเ่กิน 5 เทำ่ของรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

ขึน้อยู่กบักลุม่ลกูค้ำ  
 

 

 

 

 

สงูสดุไมเ่กินจ ำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ
บ ำเหน็จตกทอด 
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5. ระยะเวลำ 
กำรกู้  

• บริกำรเงินสดกดทนัที, บริกำรเงินสดสัง่ได้ : ตามวันที่ลูกค้าเบกิถอน 
• บริกำรเงินสดผอ่นชิลล์ ชิลล์ ,บริกำร ผอ่นสบำย : สูงสุด 60 งวด 

12 เดือน - 72 เดือน ขึน้อยู่กบักลุม่ลกูค้ำ โดยระยะเวลำผอ่นช ำระกบั
อำยผุู้กู้ รวมกนัแล้วไมเ่กิน 60 ปี 

ไมก่ ำหนด โดยระยะเวลำผอ่นช ำระกบัอำยผุู้กู้
รวมกนัแล้วไมเ่กิน 90 ปี 

ช่ือผลติภัณฑ์ / 
สาระส าคัญ 

บัตรกดเงนิสด ทีทีบี แฟลช 
(ttb flash card) 

สนิเช่ือบุคคล ทีทีบี แคชทูโก 
(ttb cash2go personal loan) 

สนิเช่ือสวัสดกิารอเนกประสงค์ ทีทีบี 
แบบไม่มีหลักทรัพย์ค า้ประกัน 

(ttb benefitplus loan) 

สนิเช่ือสวัสดกิารบ าเหน็จตกทอด 
ทีทีบี ส าหรับข้าราชการบ านาญทหาร 

(ttb benefitplus loan - mof) 

6. กำรช ำระคืน ช ำระคืนเตม็จ ำนวน หรือ ช ำระคืนบำงสว่นหรือขัน้ต ่ำ 3% ของยอดเงินตำมใบ
แจ้งสรุปยอดบญัชี (Statement) ส ำหรับบริกำรเงินสดกดทนัที และบริกำรเงินสด
สัง่ได้ หรือ ช ำระเป็นรำยงวดๆ ละเทำ่ๆกนั นำนสงูสดุ 60 งวด ส ำหรับบริกำรเงิน
สดผอ่นชิลล์ ชิลล์ และบริกำรผอ่นสบำย ขึน้อยู่กบับริกำรที่เลือกใช้ 

ผอ่นช ำระเป็นรำยเดือนเทำ่กนัทกุงวด ตำมระยะเวลำที่เลือก ผอ่นช ำระเป็นรำยเดือนเทำ่กนัทกุงวด ตำม
ระยะเวลำเงินกู้  

ผอ่นช ำระเป็นรำยเดือนเทำ่กนัทกุงวด โดย
กรมบญัชีกลำงท ำกำรหกัเงินบ ำนำญรำยเดือน
ของผู้กู้ เพ่ือช ำระหนีใ้ห้ ทีทีบี 

7. อตัรำดอกเบีย้
ปกติ (ตอ่ปี) 

CPR + 7% = 25% ตอ่ปี ทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยสำมำรถ
เรียกดขู้อมลูอตัรำดอกเบีย้ปัจจบุนัได้ที่ www.ttbbank.com   
(CPR เป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั และอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศธนำคำร) 

17 %– 25 % ตอ่ปี ทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยสำมำรถเรียกดู
ข้อมลูอตัรำดอกเบีย้ปัจจุบนัได้ที่ www.ttbbank.com 

ขึน้อยู่กบักลุม่ลกูค้ำ  MRR-1.525% ตอ่ปี (MRR เป็นอตัรำดอกเบีย้
ลอยตวั และอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศธนำคำร) 

 

http://www.ttbbank.com/
http://www.ttbbank.com/

