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ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สินเช่ือส่วนบุคคล 
(1.) ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อผู้ขำย / ชื่อผู้ออกผลิตภณัฑ์  ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) /  ttb 

 
ชื่อผลิตภณัฑ์: สินเชื่อบุคคล ททีบีี แคชทโูก (ttb cash2go personal loan) 

 
ประเภทผลิตภณัฑ์: เป็นบริกำรสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) เพื่อใช้

ในกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค ำ้ประกัน และคิดอัตรำดอกเบีย้แบบ
ลดต้นลดดอก โดยเม่ือท่ำนได้รับกำรอนุมัติสินเชื่อ ธนำคำรจะโอนเงนิทัง้จ ำนวนเข้ำบัญชีออมทรัพย์ของ
ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่งท่ำนสำมำรถช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือน 
 

กรณีสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก เคลียร์หนี ้เป็นการน าหนีท่ี้เกิดจากบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด สินเช่ือ
บคุคล จากหลายๆ สถาบนัการเงินอื่น ท่ีไม่ใช่ ttb มารวมไว้ท่ีเดียว เพื่อขออนุมติัสินเช่ือบคุคล ทีทีบี แคชทู
โก เคลียร์หนี ้ ไปช าระหนี ้โดยสามารถย่ืนเอกสารใบแจ้งหนี /้ใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการเงินอื่น
ประกอบการสมคัรสินเช่ือฯ ได้สงูสดุ 4 รายการ 
 

ลักษณะส ำคัญของผลิตภณัฑ์ *วงเงินสินเช่ือ ตัง้แต่ 15,000 บาท – 2,000,000 บาท  
  กรณีลกูค้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต ่30,000 บาท วงเงินสงูสดุไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
  กรณีลกูค้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
มีวงเงินสินเช่ือบคุคลภายใต้การก ากบั จากสถาบนัการเงินอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือบคุคลรายอื่น ไม่เกิน   
3 แห่ง  ทัง้นี ้ลกูค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเช่ือ ก่อนวนัที่ 1 กนัยายน 2560 วงเงินสงูสดุ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

หมายเหต ุ: *วงเงินสินเช่ือสงูสดุที่ได้รับ จะพิจารณาวงเงินสินเช่ือบคุคลที่ไม่มีหลกัประกันทกุประเภทรวมกนั ได้แก่ 
วงเงินสินเช่ือบคุคล ทีทีบี แคชทโูก และวงเงินสินเช่ือบตัรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช 

 การค านวณอตัราดอกเบีย้ : เป็นแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  โดยค านวณเป็นรายวนั ให้ถือว่า
หนึง่ปีมี 365วนั หรือ366 วนั    

 วิธีการรับเงินสินเช่ือ (Disbursement) ธนาคารจะโอนเงินสินเช่ือเข้าบญัชีออมทรัพย์ของท่าน ตามที่ระบุ
ไว้ในใบสมคัร ดงันี ้

 กรณีบญัชีออมทรัพย์ ทีทีบี : ได้รับเงินสินเช่ือภายในวนัท าการเดียวกัน กบัวนัที่ได้รับอนมุตัิวงเงินและ
เปิดบญัชีสินเช่ือ 

 กรณีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารอื่น : ได้รับเงินสินเช่ือภายใน 2 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับอนุมตัิ
วงเงินและเปิดบญัชีสินเช่ือ 

 กรณีสินเช่ือบคุคล ทีทีบี แคชทโูก เคลียร์หนี ้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิธนาคารจะด าเนินการออกเช็คตามแต่ละ
สถาบนัการเงินเพ่ือไปช าระหนีเ้ดิมที่ลกูค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ และหากมีวงเงินคงเหลือจากการช าระ
หนี ้ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินสินเช่ือเข้าบญัชีที่ลกูค้าได้แจ้งไว้ ตามขัน้ตอนปกติ 

 
ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ ระยะเวลาผ่อนช าระ : 12 เดือน – 72 เดือน  

(อายลุกูค้ารวมระยะเวลาผ่อนช าระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี) 
 

ประเภทกำรผ่อนช ำระ ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนเท่ำกนัทุกงวด 
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(2.) อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ  
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ปกติ (ต่อปี)* 

รำยได้ประจ ำต่อเดือน 
อัตรำดอกเบีย้ (ต่อปี) 

พนักงำน/ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกจิ ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว 
20,000 บำท – 29,999 บำท CPR + 7% N/A 

 

รำยได้ประจ ำต่อเดือน 
อัตรำดอกเบีย้ (ต่อปี) 

พนักงำน/ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกจิ ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว 
30,000 บำท – 49,999 บำท CPR + 3% CPR + 7% 
50,000 บำท – 99,999 บำท CPR + 1% CPR + 7% 

100,000 บำทขึน้ไป CPR - 1% CPR + 4% 
 
หมำยเหตุ :   
* อัตรำดอกเบีย้ปกติที่ลูกค้ำจะได้รับขึน้อยู่กับสถำนะและรำยได้ ว่ำอยู่ในกลุ่มลูกค้ำประเภทใด ตำมที่
ธนำคำรก ำหนด 

- อัตรำดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) หมำยถึง อัตรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำ ส ำหรับสินเชื่อบุคคลที่
ธนำคำรก ำหนด ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว และอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะติด
ประกำศให้ทรำบที่สำขำ ทีเอ็มบีธนชำต และที่ www.ttbbank.com  ทัง้นี ้อัตรำดอกเบีย้ CPR ล่ำสุดมี
ผลบังคับใช้ ตัง้แต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 = 18% ต่อปี 

 
อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ ส ำหรับค่ำงวดผ่อนช ำระรำยเดือนและจ ำนวนเงินทัง้หมดที่ต้องช ำระคืนตลอดอำยสุญัญำ ขึน้อยู่กบั ข้อมลูกำรขอ

สินเช่ือของลกูค้ำ ตวัอย่ำงประมำณกำรผ่อนช ำระ ดงันี ้
ตวัอย่างประมาณการ  ซึง่ค านวณจากจ านวนเงินต้น 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนช าระ 60 งวด และอตัราดอกเบีย้
ในแต่ละอตัราของกลุ่มลกูค้า ดงันี ้

 
อัตรำดอกเบีย้ปกต ิ

(ต่อปี) * 
ยอดผ่อนช ำระต่อเดือน 

จ ำนวนเงนิทัง้หมดที่ต้องช ำระคืนตลอด
อำยุสัญญำ (ประมำณกำร) 

CPR - 1% = 17.00% 2,490 บำท 149,000 บำท 
CPR +1% = 19.00% 2,600 บำท 155,500 บำท 
CPR + 3% = 21.00% 2,710 บำท 162,500 บำท 
CPR + 4% = 22.00% 2,770 บำท 165,000 บำท 
CPR + 7% = 25.00% 2,940 บำท 176,000 บำท 

หมำยเหตุ :   
* อตัราดอกเบีย้ปกตทิีล่กูค้าจะได้รับ ขึน้อยู่กบัสถานะและรายได้ ว่าอยู่ในกลุ่มลกูค้าประเภทใดตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาทีเอ็มบีธนชาต หรือที่เว็บไซต์ 
https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/personal-loan/cash-2-go 
- ธนาคารจะเร่ิมค านวณดอกเบีย้ ตามอตัราดอกเบีย้ในแต่ละกรณี เมื่อได้โอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ของลกูค้าเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
- ส าหรับสินเช่ือบคุคล ทีทีบี แคชทโูก เคลียร์หนี ้ธนาคารจะเร่ิมค านวณดอกเบีย้ ตามอตัราดอกเบีย้ในแต่ละกรณี 
เมื่อได้โอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ของลกูค้าหรือน าเช็คช าระหนีส้ถาบนัการเงินเดิมแต่ละแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

http://www.ttbbank.com/


 

 

                                                                                                                                           SD-PDLU-030-TH  REV.21 

Classification : Public (C1)                                        3 / 6 

 

- อตัราดอกเบีย้ CPR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึง่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว อาจท าให้ จ านวนเงิน
ค่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืน เพ่ิมขึน้หรือลดลงได้ 
 

อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผิดนัดช ำระ อัตรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมสูงสุด กรณีผิดนัดช ำระหนี ้เป็นไปตำมประกำศของธนำคำร สูงสุดไม่
เกนิ 25%ต่อปี ค ำนวณจำกยอดหนีเ้งนิต้นของค่ำงวดที่ค้ำงช ำระ 
 

(3.) เงื่อนไข  
คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้มีรำยได้ประจ ำ (Employee) เช่น พนักงำนประจ ำ / ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกจิ 

- อาย ุ20 ปี - 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผ่อนช าระคืนต้อง ไม่เกิน 60 ปี) 
- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตัง้แต่ 20,000 บาท ขึน้ไป โดยมีเงินเดือนประจ า (Basic Salary) และ 
  รายได้ประจ า (Fixed Income) ที่ได้รับเท่ากนัทกุเดือน รวมกนัตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป 
หมายเหต ุ: กรณีลกูค้าปัจจุบนัที่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร (กลุ่ม Qualified Lead) รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน
ตัง้แต่ 15,000 บาทขึน้ไป 

- อายงุานปัจจบุนั ตัง้แต่ 4 เดือน ขึน้ไป 
 ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว / เจ้ำของกจิกำร (Self-employed) 
- อาย ุ20 ปี – 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผ่อนช าระคืนต้อง ไม่เกิน 60 ปี) 
- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตัง้แต่ 30,000 บาท ขึน้ไป 
หมายเหต ุ: กรณีลกูค้าปัจจุบนัที่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร (กลุ่ม Qualified Lead) รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน
ตัง้แต่ 15,000 บาทขึน้ไป 

- กิจการปัจจบุนั จดทะเบียนด าเนินการตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป  
 

(4 .) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม  
ค่ำบริกำรต่ำง ๆ  ค่ำอำกรแสตมป์ :  ธนำคำรเป็นผู้รับช ำระค่ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ำ  

     [อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 
 ค่าธรรมเนียมช าระล่าช้า :                                              ไม่คิดค่ำธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมด าเนินการสินเช่ือ :                          ไม่คิดค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียมกรณีช ำระคืนต้นเงินสินเชื่อก่อนก ำหนด (1-12 เดือนแรก)* : ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
จนถงึ 31 ธันวาคม 2566 
หลงัจากนัน้ธนาคารจะค านวณค่าธรรมเนียมกรณีช าระคืนต้นเงินสินเช่ือก่อนก าหนดกรณีช าระคืนก่อน 12 
เดือน จากอตัราส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้สงูสดุกบัอตัราดอกเบีย้สินเช่ือที่ได้รับ (25% - X% ต่อปี) บน
ยอดเงินต้นคงเหลือ (Outstanding) โดยค านวณระยะเวลาตัง้แต่วนัที่รับสินเช่ือถึงวนัที่ช าระหนีค้ืนปิดบัญชี 
(ธนาคารจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีช าระคืนต้นเงินสินเช่ือก่อนก าหนด ในกรณีที่ท่านได้รับอนมุตัิ
สินเช่ือแล้ว แต่ไม่ประสงค์รับเงินสินเช่ือด้วยเหตใุดๆ โดยได้ช าระคืนต้นเงินสินเช่ือทัง้หมดภายใน 10 วนั นบั
จากวนัท่ีได้รับการโอนเงินสินเช่ือเข้าบญัชีออมทรัพย์ของท่าน ทัง้นี ้ท่านจะต้องแสดงหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ได้ว่า
ไม่เคยมีรายการเบิกใช้เงินสินเช่ือออกจากบญัชีออมทรัพย์ดงักล่าว)  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบข้อมูลเครดิต :   ไม่คิดค่ำบริกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้:        ค้ำงช ำระ 1 งวด (งวดแรก) 50 บำทต่อรอบกำรทวงถำม 
                                                        หนีต่้อบัญชี                                                                                          

                                                              ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 งวด 100 บำทต่อรอบกำรทวงถำม    
                                                              หนีต่้อบัญชี 

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี ้ส าหรับกรณีลกูค้ามีหนีค้้างช าระหรือหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระสะสมที่
ไม่เกิน 1,000 บาท 

 ค่ำขอส ำเนำใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) : ไม่คิดค่ำบริกำร 
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 ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน 
  ช ำระผ่ำนสำขำและช่องทำงกำรช ำระเงนิของ ททีบีี:   ไม่คิดค่ำบริกำร 
- ช าระที่สาขา ทีเอ็มบีธนชาต 
- ช าระด้วยการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี โดย 
 หกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมตัิ 
 ผ่านเคร่ือง ATM หรือ เคร่ือง ADM ของ ทีทีบี 

 ผ่านบริการ Internet Banking (www.ttbdirect.com) 
 ผ่านบริการแอป ttb touch 

  ช าระผ่านตวัแทนรับช าระ (อตัรารวม VAT แล้ว) * : 
 เคำน์เตอร์เซอร์วิส (รับเฉพาะเงินสด สงูสดุ 49,000 บาท/ รายการ) ค่าบริการ 15 บาท/รายการ 

ส าหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/รายการ ส าหรับเขตภมูิภาค 
 โลตัส (ยอดช าระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) ค่าบริการ 10 บาท/รายการ ทัว่ประเทศ 
 ไปรษณีย์ไทย (ยอดช าระไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ) ค่าบริการ 10 บาท/รายการ ส าหรับเขต

กรุงเทพและปริมณฑล และ 15 บาท/รายการ ส าหรับเขตภมูิภาค 
หมำยเหตุ :   
* ท่านควรช าระก่อนวันครบก าหนดช าระอย่างน้อย 2 วันท าการและจัดเก็บ ใบรับฝากช าระไว้เป็นหลกัฐานการ
ช าระเงินทกุครัง้ 

* ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินผ่านจดุบริการรับช าระต่างๆ เป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ตวัแทนรับช าระ เรียกเก็บ
จากท่าน ณ จดุรับช าระเงิน ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบัตวัแทนรับช าระนัน้ๆ 

 
(5.) ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน  
สิทธิหน้ำที่ของผู้กู้ และข้อควรระวังในเร่ืองที่
ส ำคัญ 

 กรณีที่ ท่ำนต้องกำรช ำระเงินคืนเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ ช ำระเงินงวดสุดท้ำย โปรดติดต่อ ttb 
contact center 1428 หรือ สำขำ ทเีอ็มบีธนชำตเพื่อสอบถำมยอดเงนิรวมที่ต้องช ำระทัง้หมด (เงนิต้น
และดอกเบีย้) ก่อนกำรช ำระเงนิ 

 ท่ำนต้องช ำระคืนเงนิสินเชื่อและดอกเบีย้ให้กบัธนำคำรตำมจ ำนวน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้
กำรช ำระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบีย้ในงวดสุดท้ำย ท่ำนต้องช ำระคืนยอดคงค้ำงเงินสินเชื่อและ
ดอกเบีย้ที่ต้องช ำระทัง้หมด ให้แก่ธนำคำรจนครบถ้วน 

 ในการติดตามทวงถามหนี:้ ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นเรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร โดยจะประกาศช่ือ
ผู้ด าเนินการแทนธนาคาร ไว้ที่ส านกังานใหญ่ หรือ ที่สาขา ทีเอ็มบีธนชาต และอาจมีค่าติดตามทวงถามหนี ้

 สิทธิในการหกักลบลบหนี:้ ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของท่าน เพ่ือช าระหนีค้งค้างที่ท่านมี
อยู่กบัธนาคาร 

 ธนาคารอาจใช้สิทธิระงบั / ยกเลิกการใช้วงเงิน หากท่านไม่ช าระยอดหนีค้งค้างเมื่อถงึ 
ก าหนดช าระ และอาจถกูด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

 ท่านสามารถช าระเงินกู้มากกว่าค่างวดปกติ เพ่ือลดเงินต้นและดอกเบีย้ที่ต้องจ่ายให้กบัธนาคารได้ (ดอกเบีย้
แบบลดต้นลดดอก) 
 

ล ำดับกำรตัดช ำระหนี ้:  เมื่อได้รับช าระเงินค่างวด ธนาคารจะน าเงินที่ได้รับไปตัดช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ต่ละงวด โดยตัดช าระ
ค่าธรรมเนียม/เบีย้ปรับ  ดอกเบีย้ และเงินต้น ตามล าดบั กรณีลกูค้ามีค่างวดค้างช าระ ธนาคารจะช าระค่างวด
ที่ลกูหนีค้้างช าระนานท่ีสดุก่อน แล้วจึงค่อยตดัช าระค่างวดที่ค้างช าระนานรองลงมา ตามล าดบั 

 
 
 
 

http://www.ttbdirect.com/
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กำรแจ้งให้ช ำระหนีห้รือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ลูกค้ำที่สมัครตัง้แต่วันที่  18 ตุลำคม 2565 เป็นต้นไป จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชี ที่ธนำคำรได้ส่งให้
ท่ำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงช่องทำงดิจิทัล ตำมที่ท่ำนได้แจ้งไว้กับธนำคำร ซึ่งจะมีรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น วงเงินสินเช่ือ, จ านวนเงินผ่อนช าระตามสญัญา, ยอดเงินช าระงวดนี,้ ยอดเงินค้างช าระ, ค่าใช้จ่าย
ในการติดตามทวงถามหนี,้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และยอดเงินรวมที่ต้องช าระเป็นต้น 

 วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date) : ก่อนวนัครบก าหนดช าระ 20 วนั 
 วันครบก ำหนดช ำระ (Payment Due Date) : ทุกวันที่ 1, 5, 10, 15, 20, 25 ของเดือน [ก าหนดโดยระบบ

อตัโนมติั ซ่ึงท่านสามารถดูไดจ้ากหนงัสือแจ้งผลการอนมุติัสินเชือ่ หรือ ใบแจ้งยอดบญัชี (Statement)] 
     (ลูกค้าสามารถเลือกวนัครบก าหนดช าระได้เอง เฉพาะโปรแกรมการสมคัรสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ผ่าน

ช่องทาง ttb touch โดยไม่ตอ้งใช้เอกสาร) 
 

กำรแจ้งได้รับช ำระเงนิจำกลูกค้ำ ลูกค้ำที่สมัครตัง้แต่วันที่ 18 ตุลำคม 2565 เป็นต้นไป จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ที่ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงช่องทำงดิจิทัล ตำมที่ท่ำนได้แจ้งไว้กับธนำคำร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น 
รายละเอียดรายการรับช าระ ประกอบด้วย ยอดที่รับช าระ, เงินต้น, ดอกเบีย้, ค่าติดตามทวงถามหนี/้ค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ และรายละเอียดภาระหนีค้งเหลือ ประกอบด้วย เงินต้น, ดอกเบีย้ปกติ, ดอกเบีย้ผิดนดั/ดอกเบีย้คงค้างตัง้พัก 
เป็นต้น 
 

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรให้บริกำร 
หรือกำรแจ้งเตือนที่ส ำคัญต่ำงๆ  

 ธนำคำรแจ้งข้อมูลให้ลูกค้ำทรำบ 

 เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของ
ลูกค้ำ ธนำคำรจะมีกำรสื่อสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้ำ
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร 

 ลูกค้ำแจ้งข้อมูลให้ธนำคำรทรำบ 

 ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่ำน เช่น  ช่ือ-
นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน สถานท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลู
กับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกำรแจ้งผ่ำนสำขำ ทีเอ็มบีธนชำตรวมทัง้ช่องทำงอ่ืนๆ ของ
ธนำคำรที่อำจเพิ่มขึน้ในอนำคต 
 

(6.) ช่องทำงในกำรติดต่อ/ร้องเรียน  

ช่องทำงในกำรติดต่อผู้ให้บริกำร  หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.ttbbank.com หรือ ติดต่อสอบถำมได้ที่ ttb contact center 1428 หรือ ที่สำขำ ทเีอ็มบีธนชำต 

 
ช่องทำงในกำรแจ้งข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center.1428 หรือสำขำ ทเีอ็มบีธนชำต 

http://www.ttbbank.com/
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ข้อควรระวัง ! 
 สินเชื่อบุคคล /สินเชื่อบุคคล เคลียร์หนี ้ดอกเบีย้คิดตัง้แต่วันที่ได้รับเงนิกู้ /วันน ำเช็คช ำระหนีแ้ทนลูกค้ำ โดยหำกท่ำนผิดนัดช ำระอำจมีค่ำใช้จ่ำยใน

กำรติดตำมทวงถำมหนีเ้พิ่ม 
 ท่ำนควรเข้ำใจผลิตภณัฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร หรือ ttb contact center 1428 หรือ ศึกษำ

เพิ่มเติมที่ www.ttbbank.com  
 

คิด 360 องศำ ก่อนตัดสินใจกู้ ! 
 การกู้ครัง้นีม้ีความจ าเป็น และมีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน 
 หลงัจากการกู้ครัง้นีจ้ะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต  
 ท่านได้ประมาณรายรับรายจ่ายหลงัช าระยอดผ่อนต่อเดือนแล้วว่า มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการด ารงชีวิตโดยไม่ล าบาก และมีความสามารถในการช าระยอดผ่อน

ต่อเดือนได้จนครบสญัญา 
 

http://www.ttbbank.com/

