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ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) บัตรเครดิตทีทีบี โซ ฟำสต ์

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ช่ือผู้ออกผลติภัณฑ์: ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / ทีทีบี 

1.2  ช่ือผลติภัณฑ์:   บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟำสต์ (ttb so fast) 

ธนำคำรเป็นผู้ออกบัตรให้ เพ่ือใช้ช ำระค่ำสินค้ำ หรือ ค่ำบริกำร แทนกำรช ำระด้วยเงินสด ณ ร้ำนค้ำที่มีเคร่ืองหมำย             มี

ระยะเวลำช ำระคืน โดยปลอดดอกเบ้ียสูงสุด 50 วัน นับจำกวันแรกของรอบบัญชีไปจนถึงวันก ำหนดช ำระเงิน  หำกช ำระเต็ม

จ ำนวนตำมวันครบก ำหนด  และเพ่ือใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ (ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำร) จำกเคร่ือง ATM ที่มี

เคร่ืองหมำย           ได้ทั่วโลก โดยคิดดอกเบ้ียนับจำกวันที่ท ำรำยกำรเบิกถอนเงินสด 

1.3 สิทธปิระโยชน์ผลิตภัณฑ์:   • รับ 1 คะแนน ttb rewards plus ทกุกำรใช้จ่ำยผ่ำนบตัร 10 บำท สูงสุด 20,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบบัญชี* 

*เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ีธนำคำรก ำหนด โปรดตรวจสอบรำยละเอียดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ี www.ttbbank.com หรอืในคู่มือผลิตภัณฑ ์

1.4 วงเงินบัตรเครดิต: • วงเงินตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บำท   

• วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2.  อัตรำดอกเบ้ียและกำรค ำนวณ 

2.1 อัตรำดอกเบ้ีย: • อัตรำดอกเบ้ีย 16% ต่อปี  

• กรณีใช้เพ่ือช ำระค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำรช ำระคืนขั้นต่ำ หรือช ำระคืนบำงส่วน หรือไม่ได้ช ำระ จะถูกคิดดอกเบ้ียจำกจ ำนวนเงิน

ทั้งจ ำนวนที่คงค้ำงทั้งหมด โดยเร่ิมค ำนวณดอกเบ้ียนับจำกวันที่บันทึกรำยกำร 

• กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ เร่ิมค ำนวณดอกเบ้ียนับจำกวันที่ท ำรำยกำรเบิกถอนเงิน จนถึงวันที่ช ำระเงินครบตำมจ ำนวน

เงินที่เบิกถอน 

• กรณีที่ท่ำนท ำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ และช ำระเงินคืนภำยในวันเดียวกัน ธนำคำรจะคิดดอกเบ้ียเป็นเวลำ 1 วัน 

2.2 เงื่อนไขผ่อนช ำระ: • กรณีใช้เพ่ือช ำระค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำร ระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยปลอดดอกเบ้ียสูงสุด 50 วัน นับจำกวนัแรกของรอบบัญชี

ไปจนถงึวันก ำหนดช ำระเงนิ หำกช ำระเต็มจ ำนวนตำมวันครบก ำหนด    

• ท่ำนจะต้องช ำระหนี้เต็มจ ำนวนตำมยอดในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำย หรือ ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตำมใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละ

เดือน ในปี พ.ศ.2563-2566 (ปรับเป็น 8% ในปี  พ.ศ.2567 และเป็น 10% ตั้งแต่ปี พ.ศ.2568 เป็นต้นไป) บวกด้วยยอดของ

รำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (ttb so goood) หรือ บริกำรเงินสดผ่อน ชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) หรือ รำยกำรใช้บัตรช ำระ

ตำมแผนกำรผ่อนช ำระ ณ ร้ำนค้ำ (pay plan) หรือ รำยกำรโอนเงิน (cash transfer) (ถ้ำมี) ไม่เกินกว่ำวันที่ครบก ำหนดช ำระ 

ตำมใบแจ้งยอด หำกช ำระไม่เต็มจ ำนวน หรือหลังจำกวันที่ครบก ำหนดช ำระท่ำนจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น 

• กรณีที่ท่ำนท ำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ จะมีค่ำธรรมเนียมกำรกดเงินสด (cash advance) รวมกับยอดเงินที่ปรำกฏใน

ใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต 

2.3 ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 

ดอกเบ้ีย : 

 

กำรค ำนวณดอกเบ้ียแบบช ำระคนืขั้นต่ำ/ช ำระคืนบำงส่วน กรณีซื้อสินค้ำหรือบริกำร :  

วันสรุปยอดบัญชี                                          วันสรุปยอดบัญชี ครั้งท่ี 1                 วันครบก ำหนดช ำระเงิน                       วันสรุปยอดบัญชี ครั้งท่ี 2 

20/3                                     27/3                                  20/4                                            10/5                                                        20/5 

    

 

 

 

 

 

 

 

2.4 อัตรำดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับ

กรณีผิดนัดช ำระ: 

อัตรำดอกเบ้ีย 16% ต่อปี 

 

 

3. เงื่อนไข 

3.1 คุณสมบัตผู้ิสมัคร: หลักเกณฑ์รำยได ้

กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชำติไทย 

• อำยุ 20 - 70 ปี (ส ำหรับผู้สมคัรบัตรเสริม อำย ุ15 ปีขึ้นไป)  

• พนักงำนประจ ำ รำยไดข้ั้นต่ำ 15,000 บำท/เดือน / เจ้ำของกิจกำร รำยไดข้ั้นต่ำ 15,000 บำทต่อเดือน  

วันท่ีธนำคำรบันทึกรำยกำรซื้อสินค้ำ/บริกำร 

10,000 บำท 
ช ำระขั้นต่ำ 500 บำท 

25 วัน 19 วัน 11 วัน 

ดอกเบ้ียระหว่ำง 

วันท่ี 27/3 ถึง 20/4 

ดอกเบ้ียระหว่ำงวันท่ี 

21/4 ถึง 9/5 

ดอกเบ้ียระหว่ำง 

วันท่ี 10/5 ถึง 20/5 

= 10,000x16%x25  = 109.59 บำท  
365  

= 10,000x16%x19  = 83.29 บำท  
365  

= (10,000-500)x16%x11 =45.81 บำท  

365  

รวมยอดเงินท่ีปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชีท้ังส้ิน 

=10,000 บำท 

รวมยอดเงินท่ีปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชีท้ังส้ิน 

=(10,000-500)+109.59+83.29+45.81 

= 9,738.69 บำท 
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• ส ำหรับพนักงำนประจ ำต้องมีอำยงุำน 4 เดือนขึ้นไป / เจ้ำของกิจกำรต้องประกอบกิจกำร 2 ปีขึ้นไป  

กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชำติต่ำงชำติ 

• อำยุ 20 - 70 ปี (ส ำหรับผู้สมคัรบัตรเสริม อำย ุ15 ปีขึ้นไป)  

• รำยได้ขัน้ต่ำ 100,000 บำท/เดือน  

• อำยุงำน 4 เดือน ขึ้นไป ส ำหรับพนกังำนประจ ำ 

• มี Work Permit ในประเทศไทย 

• ท ำงำนอยู่ในบริษัทที่เป็น ttb Corporate Banking หรือ Multi Banking หรือ ING และ บริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทย  

หลักเกณฑ์อ้ำงอิงเงินฝำก/เงนิลงทุน 

• มีอำยุระหว่ำง 20 – 99 ปี 

• ผู้สมคัรจะต้องมีสัญชำติไทย และมีภมูิล ำเนำอยู่ในประเทศไทยเท่ำนั้น 

• มีสินทรัพย์สุทธภิำยใตก้ำรจัดกำร (AUM) ในผลิตภัณฑ์ของธนำคำร ททีีบ ี และ/หรือ ธนำคำรพำณชิย์อ่ืน ดงัต่อไปนี ้

o ยอดเงินฝำกประจ ำไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน 

o ยอดเงินฝำกประจ ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท ย้อนหลังเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 

o ยอดเงินฝำกประจ ำ และ/หรือ เงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ออกโดย ทีทีบี 

(P/N, B/E, Debenture, ttb Bond) และ/หรือ  ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร

กองทุน (บลจ.) ที่ธนำคำร ทีทีบี เป็นตัวแทนขำย และ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุน และ/หรือตรำสำรแสดงสิทธิ์ในหนี้ 

พันธบัตรรัฐบำลและ/หรือสลำกออมสินและ/หรือสลำกธอส.และ/หรือสลำกธ.ก.ส . และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ, หุ้นกู้  

(Debenture), หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture), ตั๋วเงิน (Note)ทั้งระยะส้ันและระยะยำว และหรือ หุ้นกู้ ปตท.

และ/หรือยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิ์ในหนี้ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของธนำคำร

พำณิชย์อ่ืนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน 

4.ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม 

4.1 ค่ำบริกำรท่ีเก่ียวกับบัตรเครดิต 

• ไม่มคี่ำธรรมเนยีมแรกเข้ำ - รำยปี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม 

• ไม่มคี่ำธรรมเนยีมกำรออกบัตรใหม่ (ช ำรุด/สูญหำย), กำรขอรหัสใหม่ ทดแทนรหัสเดมิ, กำรขอใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำย 

• ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดลว่งหน้ำ3% (ยงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT) ของจ ำนวนเงนิที่เบิกถอน) 

• ค่ำธรรมเนียมกำรตดิตำมทวงถำมหนี้ กรณคี้ำงช ำระงวดแรก 50 บำทต่อบัญชีต่อรอบกำรทวงถำมหนี ้ กรณีคำ้งช ำระมำกกว่ำหนึ่งงวด 100 บำท ตอ่บัญชีต่อ

รอบกำรทวงถำมหนี้ ยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำตดิตำมทวงถำมหนี้ ส ำหรับกรณีลูกหนีม้ีหนีค้้ำงช ำระหรือหนี้ทีถ่ึงก ำหนดช ำระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บำท 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอส ำเนำใบบันทกึสินค้ำ/บริกำร (Sales Slip) 200 บำทต่อคร้ัง (รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม(VAT)) 

• ค่ำบริกำรกำรใช้จ่ำย/กำรเบิกถอนเงนิสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศไม่เกนิ 2.5% เรียกเก็บเป็นเงนิบำทไทย ตำมอัตรำแลกเปลีย่นที่ธนำคำรถูกเรียกเก็บจำก 

VISA ณ วันทีม่ีกำรเรียกเก็บยอดค่ำใช้จ่ำยกับธนำคำร 

• กำรคิดดอกเบ้ียกำรเบิกถอนเงินสดลว่งหน้ำ นับตั้งแต่วนัทีท่ ำรำยกำรเบิกถอน จนถงึวนัที่ธนำคำรได้รับช ำระเงนิครบตำมจ ำนวนเงินที่เบิกถอน 

4.2 ค่ำธรรมเนียม 

      กำรช ำระเงิน: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ช ำระผ่ำนสำขำและช่องทำงกำรช ำระเงินของ ทีทีบี :  ไม่คิดค่ำบริกำร 

– ช ำระที่สำขำ ททีีบ ี

– ช ำระดว้ยกำรโอนเงนิจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ททีีบี โดย 

          >  หักบัญชีเงินฝำกโดยอัตโนมตัิ 

          > ช ำระผ่ำนตู้ ATM /CDM ของ ทีทีบี 

          > ช ำระผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (www.ttbdirect.com) 

          > ช ำระผ่ำนแอป ttb touch 

• ช ำระผ่ำนตวัแทนรับช ำระ (อัตรำรวม VAT แล้ว) *: 

– เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดช ำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร)  

ค่ำบริกำร 15 บำท/รำยกำร ส ำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บำท/รำยกำร ส ำหรับเขตต่ำงจังหวัด 

– โลตัส (ยอดช ำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร สูงสุดไม่เกิน 2 รำยกำรต่อวัน )  

ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ทั่วประเทศ 

– ไปรษณีย์ไทย (ยอดช ำระไม่เกิน 50,000 บำท/รำยกำร สูงสุดไม่เกิน 100,000 บำทต่อวัน/บัตร) 

           ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ส ำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 15 บำท/รำยกำร ส ำหรับเขตต่ำงจังหวัด 

 

หมำยเหตุ :   

* ท่ำนควรช ำระก่อนวนัครบก ำหนดช ำระอย่ำงน้อย2 วันท ำกำรและจัดเก็บใบรับฝำกช ำระไว้เป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงิน ทุกคร้ัง 

*   ค่ำธรรมเนียมในกำรช ำระเงนิผ่ำนจุดบริกำรรับช ำระต่ำง ๆ เป็นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ตวัแทนรับช ำระเรียกเก็บ 

    จำกท่ำน ณ จุดรับช ำระเงิน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ับตวัแทนรับช ำระนั้น ๆ 

5.ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน 
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5.1 สิทธ ิหน้ำท่ีของผู้ถือบัตร  

และข้อควรระวังในเร่ืองส ำคัญ: 

• ท่ำนจะต้องดูแลรักษำบัตรเครดติและรหัสบัตร (PIN Number) เป็นอย่ำงดี และต้องไม่เปิดเผยรหัสบัตรหรือข้อมูลบัตรเครดิต

ไปยังบุคคลอ่ืน 

• เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำได้สูงสุด 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือ ณ   ขณะนั้น และ/หรือ ไม่เกิน 

60,000 บำท/วัน และไม่เกิน 3 คร้ัง/วัน/บัตร 

• กรณีที่ท่ำนท ำรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน Pay plan หำกท่ำนต้องกำรช ำระเงินคืนให้แก่ธนำคำรคร้ังเดียวทั้งจ ำนวนก่อน

ก ำหนด (Pre-Payment) ท่ำนต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนวันช ำระเงินทั้งหมดดังกล่ำวให้ครบถ้วน  

• กรณีที่ท่ำนใช้บริกำรผ่อนช ำระรำยเดือน cash chill chill หำกท่ำนต้องกำรช ำระหนี้คืนให้แก่ธนำคำรเสร็จส้ินก่อนระยะเวลำ  

ท่ำนต้องแจ้งผ่ำนช่องทำง ttb contact center โทร 1428 เท่ำนั้น 

• บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้วงเงินรวมร่วมกนั และไม่เกนิวงเงนิของบัตรหลัก โดยผูถ้ือบัตรหลกัจะต้องรับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกบัตรเสริมทุกใบ 

• กรณีท่ีท่ำนต้องกำรยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหำยด้วยเหตุใด  ๆ  ท่ำนจะต้องรีบแจ้งระงับ/อำยัดกำรใช้บัตรทันทีผ่ำน ttb 

contact center 1428หรือผ่ำนแอป ttb touch 

• กรณีทีผู่้ถือบัตรแจ้งยกเลกิบัตรหลกั หรือ บัตรหลักถกูยกเลกิดว้ย เหตุใด ๆ กรณีนี้บตัรเสริมทกุบัตรจะถูกยกเลกิไปพร้อมกัน   

• ในกรณีทีท่่ำนมยีอดค้ำงช ำระค่ำใช้จ่ำยภำยใต้บริกำรใด ๆ ของบัตรเครดิต รวมกนัเป็นระยะเวลำ 2 รอบบัญชีติดต่อกัน 

ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลกิบริกำรใด ๆ ของบัตรเครดิตทัง้หมด โดยธนำคำรจะค ำนวณดอกเบ้ียจำกยอดเงินต้นค้ำง

ช ำระทัง้หมดตำมอัตรำดอกเบ้ียสูงสุดส ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตำมที่ธนำคำรประกำศ 

• ในกรณีทีท่่ำนมีหนี้ค้ำงช ำระอันเกดิจำกกำรใช้บัตรเครดติของท่ำน (ทั้งบัตรหลัก /บตัรเสริม) ท่ำนยินยอมให้ธนำคำรมีอ ำนำจ

ในกำรหักเงนิจำกบัญชีเงินฝำกที่ท่ำนมีอยู่กับธนำคำรเพ่ือท ำกำรช ำระหนี้ (บัตรหลัก / บัตรเสริม) ไดท้ั้งหมด 

• ธนำคำรสงวนสิทธิใ์นกำรระงับ / ยกเลิกกำรใช้วงเงนิ หำกท่ำนไมช่ ำระยอดหนี้คงค้ำง ณ วันที่ถงึก ำหนดช ำระ 

• ในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ ธนำคำรอำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเรียกเก็บหนีแ้ทนธนำคำร  โดยธนำคำรจะตดิประกำศชื่อ

ผู้ด ำเนินกำรแทนธนำคำร ไว้ทีส่ ำนักงำนใหญ่ หรือ ที่สำขำ ททีีบ ีและอำจมคีำ่ติดตำมทวงถำมหนี ้

• ในกรณีท่ีบัตรเครดิตสูญหำย หรือ ถูกขโมย หรือ ตกไปอยู่ในมือผู้อ่ืน ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเพ่ือท ำกำรระงับ

กำรใช้บัตรทันที ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในภำระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจำก 5 นำที นับจำกเวลำที่ธนำคำรได้รับแจ้งกำร

อำยัดบัตร  แต่ส ำหรับภำระหนี้ใด ๆ  ที่เกิดขึ้นระหว่ำงที่บัตรสูญหำย หรือบัตรถูกขโมย หรือ บัตรตกไปอยู่ในมือผู้อ่ืนก่อนที่

ท่ำนท ำกำรแจ้งธนำคำร ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก็ตำม ท่ำนยังคงต้องรับผิดชอบต่อภำระหนี้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

• ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ  ระหว่ำงร้ำนค้ำกับท่ำน เป็นเหตุให้ธนำคำรต้องท ำกำรคืนเงินให้แก่ท่ำน ตำมรำยกำรที่ส่งมำเรียกเก็บ

กับธนำคำรแล้ว กรณีนี้ธนำคำรจะคืนเงินให้ท่ำนในจ ำนวนเงินบำทที่ถูกแปลงค่ำสกุลเงินตำมอัตรำแลกเปลี่ยนของวันและ

เวลำที่ธนำคำรท ำกำรคืนเงินยอดเรียกเก็บส ำหรับรำยกำรนั้น ๆ 

5.2  กำรแจ้งให้ช ำระหน้ีหรือ

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ : 

ท่ำนจะได้รับใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต/ใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อ/ใบลดหน้ี ท่ีธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์/ รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทำงช่องทำงดิจิทัล หลงัจำกวันท่ีได้สรุปยอดบัญชีแลว้ ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ยอดเงินที่ตอ้งช ำระ ยอดเงิน

ที่รับช ำระดอกเบ้ีย (ถ้ำมี) ค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ (ถ้ำมี) และรำยกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดติ ในรอบบัญชนีั้น ๆ เป็นตน้ 

“ โดยลูกค้ำทีส่มคัรบัตรเครดติใหม่ ตัง้แตว่ันที่ 18 ตุลำคม 2565 จะได้รับใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ทำง

ช่องทำงดิจิทัล ตำมที่ท่ำนไดแ้จ้งไวก้บัธนำคำร เท่ำนั้น” 

5.3  กำรแจ้งได้รับช ำระเงินจำก

ลูกค้ำ: 

ข้อมูลยอดเงินท่ีรับช ำระระบุอยู่ในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดติ / ใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อ / ใบลดหน้ีท่ีธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำง 

ไปรษณีย์/ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงช่องทำงดิจิทัล 

“ โดยลูกค้ำทีส่มคัรบัตรเครดติใหม่ ตัง้แตว่ันที่ 18 ตุลำคม 2565 จะได้รับใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ทำง

ช่องทำงดิจิทัล ตำมที่ท่ำนไดแ้จ้งไวก้บัธนำคำร เท่ำนั้น” 

5.4 กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

กำรให้บริกำร หรือกำรแจ้ง

เตือนท่ีส ำคัญต่ำงๆ: 

• หำกธนำคำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรท่ีมีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ ธนำคำรจะมี

กำรส่ือสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำในระยะเวลำท่ีเพียงพอ ผ่ำนทำง

ช่องทำงต่ำง ๆ ของธนำคำร 

• หำกลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื่อ-นำมสกุล อำชีพ สถำนที่ท ำงำน สถำนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ลูกค้ำ

ต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีผ่ำนทำงสำขำของธนำคำร รวมท้ังช่องทำงอ่ืน ๆ ของธนำคำรท่ีอำจเพ่ิมข้ึนในอนำคต เพ่ือให้

กำรส่ือสำรข้อมลูกับท่ำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

5.5 ล ำดับกำรตัดช ำระหน้ี : กรณีที่ลกูค้ำมีกำรช ำระยอดค่ำใช้จ่ำยของบัตรเครดติเข้ำมำธนำคำรจะน ำเงินทีไ่ด้รับช ำระไปตดัช ำระหนี้ ตำมล ำดับดังนี้ 

1. ค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ และภำษีมูลค่ำเพ่ิม เชน่ ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ, ค่ำธรรมเนยีมรำยปี, ค่ำธรรมเนียมกำร

ติดตำมทวงถำมหนี้ เป็นต้น 

2. ดอกเบ้ีย เชน่ ดอกเบ้ียจำกรำยกำรเบิกถอนเงินสดลว่งหน้ำ, ดอกเบ้ียจำกรำยกำรผ่อนช ำระค่ำสินค้ำและหรือค่ำบริกำรเป็น

งวด, ดอกเบ้ียจำกรำยกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร เป็นต้น 

3. เงนิต้น เชน่ เงนิตน้จำกกำรเบิกถอนเงินสดลว่งหน้ำ, เงนิต้นจำกรำยกำรผ่อนช ำระค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำร, เงินตน้จำกกำรซื้อ

สินค้ำหรือบริกำร เป็นต้น 



 
 

4/5 
V.04/66 

5.6 ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรแลก

ของรำงวัลในรำยกำร ทีทีบี  

รีวอร์ด พลัส 
 

เงื่อนไขกำรสะสมคะแนน ทีทีบี รีวอร์ด พลัส 

1. บัตรเครดติ ททีีบี โซ ฟำสต ์ ทกุยอดกำรใช้จ่ำยช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร 10 บำท ท่ำนจะได้รับ 1 คะแนนสะสม ททีีบี รีวอร์ด พลัส  

2. กำรสะสมคะแนน ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ค ำนวณจำกยอดกำรใช้จ่ำยแต่ไม่นับรวม ยอดซื้อหรือยอดช ำระค่ำเบ้ียประกันทุกประเภท 

(MCC Code 6300, 5960) ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit Link MCC Code6211) ยอดซื้อกองทุนรวมทุกประเภทผ่ำนบัตร

เครดิต (MCC Code 6012, 6211) รำยกำรแลกเงินตรำต่ำงประเทศด้วยบัตรเครดิต,  รำยกำรใช้จ่ำยเบิกเงินสดล่วงหน้ำ (cash 

advance), รำยกำรใช้บัตรช ำระตำมแผนกำรผ่อนช ำระ pay plan, ยอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรที่ถูกเปลี่ยนจำกยอดใช้จ่ำยปกติเป็น

รำยกำรแบ่งจ่ำย ttb so goood (ยกเว้นทั้งในส่วนของยอดใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นคร้ังแรกและยอดแบ่งจ่ำยในแต่ละเดือน), รำยกำรเงิน

สดผ่อนชิลล์ ซิลล์  (cash chill chill), รำยกำรโอนเงิน (cash transfer), รำยกำรช ำระค่ำภำษีทุกประเภท (MCC Code 9311), 

รำยกำรใช้จ่ำยที่ 7-Eleven ทั้งกำรใช้จ่ำยผ่ำนเคร่ืองรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (EDC) และกำรใช้จ่ำยผ่ำน Application 7-Eleven 

รวมถึงกำรใช้จ่ำยผ่ำน True money wallet,  รำยกำรใช้จ่ำยกับร้ำนค้ำจดทะเบียนในต่ำงประเทศแต่ท ำรำยกำรเป็นสกุลเงินบำท, 

รำยกำรใช้จ่ำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน (MCC code 5541, 5542, 9752), รำยกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับขนส่งสำธำรณะทุกประเภท (MCC 

Code 4111, 4112, 4131,4784), ยอดใช้จ่ำยเชิงธุรกิจ คือ ยอดใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นโดยมีผลประโยชน์ตอบแทน และไม่ใช่ยอดใช้จ่ำยใน

ชีวิตประจ ำวันที่เกิดจำกกำรอุปโภคและบริโภคโดยตรงในครัวเรือนของผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี เช่น ยอดกำรซื้อสินค้ำแบบขำยส่ง

เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อ ยอดช ำระค่ำเบ้ียประกันที่ตัวแทนประกันช ำระแทนลูกค้ำของตน ยอดช ำระค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร/ค่ำสินค้ำแทน

บุคคลอ่ืน/กำรซื้อส่ือโฆษณำออนไลน์ เช่น Google Ads, Facebook Ads และ อ่ืน ๆ เป็นต้น (MCC Code ดังนี้ 2741, 2791, 2842, 

4214, 4215, 4225, 4812,5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5094, 5099, 5111, 

5122, 5131, 5137, 5139, 5169, 5172, 5192, 5193, 5198, 5199, 5815, 5816, 5817, 5818, 5968, 5983, 6513, 7296, 9402, 

7311, 7361, 7372, 7375, 7379, 7399, 7829, 8734) รำยกำรใช้จ่ำยที่มีกำรยกเลิก ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม รวมถึงรำยกำร

ช ำระค่ำดอกเบ้ีย ค่ำปรับ และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่

ทดแทน ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่ธนำคำรเรียกเก็บ  

         นอกจำกนี้ รำยกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต  บัตรเครดิต ทีทีบี ที่ร้ำนค้ำที่จดทะเบียนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน (ไม่รวมเขต

บริกำรพิเศษ เช่น ฮ่องกง มำเก๊ำ) และที่ร้ำนค้ำในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวม 31 ประเทศ และสหรำชอำณำจักร จะไม่ได้รับ

คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ซึ่งมีรำยชื่อประเทศดังนี้ : Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, 

Denmark, Estonia, Finland (including Aland Islands), France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, 

Reunion, Saint martin (French Part), and Mayotte), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal (including Azores and Madeira), Romania, Slovakia, Slovenia, Spain 

(including Canary Islands, Ceuta, Melilla), Sweden, United Kingdom (including Gibraltar), Iceland, Liechtenstein, 

Norway (including Svalbard and Jan Mayen) 

3. กำรค ำนวณคะแนนสะสมจะแยกค ำนวณตำมกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรแต่ละใบ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)  บัตรเครดิต ทีทีบี โซ 

ฟำสต์  จ ำกัดคะแนนสะสมจำกยอดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตสูงสุด 20,000 คะแนน / บัญชีบัตร / รอบบัญชี (คะแนนสูงสุด 

20,000 คะแนนเป็นยอดรวมกันของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม โดยคะแนนจะปรำกฏที่บัตรหลัก) 

4. คะแนนสะสมส ำหรับกำรใช้แลกของรำงวัลที่ธนำคำรก ำหนดมีอำยุ 4 ปีนับจำกวันที่ได้รับคะแนน หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ

ดังกล่ำวจะถือว่ำคะแนนหมดอำยุและจะไม่สำมำรถน ำมำใช้สิทธแิลกรับของรำงวัลได้อีกต่อไป  

5. คะแนนสะสมจะถูกแสดงในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต (Statement) โดยจะแสดงจ ำนวนคะแนนที่ได้รับ จ ำนวนคะแนน

สะสมที่ใช้ไป และคะแนนสะสมที่คงเหลือโดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบคะแนนสะสม และวันหมดอำยุได้จำกใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตร

เครดิต (Statement) หรือสอบถำมเพ่ิมเติมจำก ttb contact center 1428  

6. ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์นกำรค ำนวณคะแนนสะสม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อก ำหนดนี้ รวมทัง้กำรเปลีย่นแปลงวิธกีำรและ

อัตรำกำรสะสมคะแนนส ำหรับแลกรับของรำงวัลโดยหำกมีกำรเปลีย่นแปลงจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนช่องทำงธนำคำร 

และคะแนนสะสมในโครงกำรไมถ่ือเป็นทรัพย์สินของท่ำน ท่ำนไม่สำมำรถโอนคะแนนสะสมในบัญชีของท่ำนให้แก่บุคคลอ่ืน หรือ

เปลี่ยนเป็นเงินสดได ้

6. ช่องทำงในกำรติดต่อ/ร้องเรียน : 

6.1 หำกมขี้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที่  www.ttbbank.com หรือตดิต่อสอบถำมได้ที่  

     ttb contact center 1428  หรือทีส่ำขำ ททีีบ ี

6.2 กรณีมขี้อร้องเรียนใด ๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนไดท้ี่ ttb contact center 1428  หรือที่ทกุสำขำของ ทีทีบี 

ข้อควรระวัง ! 

• บัตรเครดิตเปรียบเสมือนกำรกู้ยืมเงนิจำกธนำคำร ท่ำนต้องช ำระเต็มจ ำนวน มิฉะน้ันท่ำนจะถูกคิดดอกเบ้ียจำกจ ำนวนเงนิท้ังจ ำนวนท่ีคงค้ำงท้ังหมดนับจำกวันท่ี

ธนำคำรบันทึกรำยกำร  

• กรณีเบิกถอนเงินสด หรือ โอนเงินเข้ำบัญชี จะถกูคดิดอกเบ้ียนับจำกวันทีท่ ำรำยกำรเบิกถอนเงนิ หรือ โอนเงนิเขำ้บัญชีจนถงึวนัที่ธนำคำรได้รับช ำระเงินครบตำม

จ ำนวนเงินที่เบิกถอนหรือโอนเงินเข้ำบัญช ี

• ท่ำนควรเข้ำใจผลิตภณัฑ์และเงื่อนไขก่อนตดัสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร หรือ ttb contact center 1428 หรือ ศึกษำเพ่ิมเติมที่ 

www.ttbbank.com  
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• กรณีทีท่่ำนต้องกำรยกเลกิบัตร หรือบัตรสูญหำยดว้ยเหตุใด ๆ ท่ำนจะต้องรีบแจ้งระงับ/อำยัดกำรใช้บัตรทนัทผี่ำน ttb contact center 1428หรือผำ่นแอป ttb 

touch 

 


