
SD-PDCR-013-TH V.07/65

ระยะเวลาการแบง่จา่ย
• รายการแบง่จ่ายรายเดือน ttb so goood : แบง่ชําระ 3, 6, 10 เดอืน
• รายการแบง่จ่ายรายเดือน pay plan  : แบง่ชําระสูงสุดไม่เกิน 10 เดอืน
• รายการแบง่จ่ายรายเดือน cash chill chill : แบ่งชําระ 10, 12, 15, 18, 24, 36 เดอืน

ฟรค่ีาธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี

วงเงนิสินเช่ือบตัรเครดติ

คา่ธรรมเนยีม

• รับคะแนนสะสม ttb rewards plus
 ทุกการใช้จ่าย 20 บาท = 1 คะแนน หรอื 20 บาท = 2 คะแนน
 (สําหรบัการทํารายการผา่นทางช่องทาง online ยกเว้น
 การใช้จ่าย หรอืเตมิเงนิ ผ่านทาง e-wallet, Bill Payment
 รับ 1 คะแนน) สูงสุด 200,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบ
 บัญชี
• คา่ธรรมเนียมการแปลงสกลุเงนิ (FX Rate) เหลือ
 เพียง 1% จากปกติ 2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย/ยอด
 เบิกถอนเงนิสดท่ีเกดิขึ้นเปน็สกุลเงนิตราตา่งประเทศ
• สิทธกิารใช้หอ้งรบัรองภายในสนามบนิกวา่
 1,000 แหง่ท่ัวโลก (Lounge Key) 2 ครัง้ตอ่ปีปฏิทิน
 ใช้สิทธิ์ได้ท้ังบัตรหลัก-บัตรเสริม โดยนับสิทธิ์รวมกัน
 ในกรณีมีผู้ติดตาม ผู้ถือบัตรจะต้องเสียค่าบริการตาม
 อตัราท่ีผู้ใหบ้รกิารน้ัน ๆ กาํหนด โดยธนาคารจะเรยีกเกบ็
 พรอ้มใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดติทีทีบี

• เงนิคนื 1% จากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ
 โดยเขา้บญัชีเงนิฝากทีทีบ ีโน ฟิกซ์
 สูงสุด 2,000 บาท/บัญชีบัตร/รอบบญัชี

• รบัคะแนนสะสม ttb rewards plus 
 10 บาท = 1 คะแนน
 สูงสุด 20,000 คะแนน/บัญชีบตัร/รอบบัญชี

• ไม่มีคา่ธรรมเนียม 3% สําหรบัการเบกิถอนเงนิสด
 ลว่งหน้า
• เฉพาะลกูคา้รายใหม่ คิดอตัราดอกเบีย้ 9.50% ตอ่ปี
 ในรอบบัญชีท่ี 1 - 3 นับจากวนัท่ีบตัรไดร้บัการอนุมัติ
• รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บตั้งแต่
 รอบบญัชีท่ี 4 เปน็ตน้ไป เม่ือมีการชําระขัน้ต�า หรอื
 บางส่วน ภายในวนัท่ีธนาคารกาํหนดชําระเงนิ 

บรกิารแบ่งจา่ย

จุดเดน่ผลิตภัณฑ์

ประเภทสินเช่ือ

บรกิารแบง่จ่าย ttb so goood อตัราดอกเบ้ีย 0% นาน 3 เดอืน หรอืเลอืกผอ่นนาน 6, 10 เดอืน อตัราดอกเบีย้ 0.69% 
(ยอดขัน้ต�า 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป)

ช่ือผลติภณัฑ ์

บตัรเครดติ ททีบีี

บตัร ททีบี ีแอปโซลทู
(ttb absolute)

บตัร ททีบี ีโซ ฟาสต์
(ttb so fast)

บตัร ททีบี ีโซ สมารท์
(ttb so smart)

บตัร ททีบี ีโซ ชิลล์
(ttb so chill)

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัตรแครดิต ทีทีบี (Product Catalog)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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ช่ือผลติภณัฑ ์

บตัรเครดติ ททีบีี

คณุสมบัตผูิส้มคัร
• พนักงานประจํา   
  (ถอืสัญชาตไิทย)

• ผู้ประกอบการ 
  (ถอืสัญชาตไิทย)

• ถอืสัญชาตติา่งชาติ

• ผูมี้เงนิออม/เงนิลงทุน 
  (ถอืสัญชาตไิทย)

ฟร ีประกันภัยอุบตัเิหตุ
ในการเดนิทาง

Contactless แตะเพ่ือจ่าย ดว้ย Visa Tap to Pay (สําหรบัยอดใช้จ่ายไม่เกนิ 1,500 บาทตอ่เซลลส์ลปิ)

วงเงนิสูงสุด 16 ลา้นบาท

เปน็ลกูจ้างของบรษัิทท่ีเปน็ ttb Corporate Banking หรอื Multi Banking หรอื ING และ บรษัิทในเครอืท่ีอยูใ่นประเทศไทย ท่ีมีอายงุานตัง้แต ่4 เดอืนขึ้นไป

มีรายไดข้ั้นต�า 200,000 บาท/เดอืน ขึ้นไป

ประมาณการรายไดต้อ่เดอืน 75,000 บาทขึ้นไป
และ ดาํเนินธรุกิจมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี

ประมาณการรายไดต้อ่เดอืน 15,000 บาทขึ้นไป 
และ ดาํเนินธรุกิจมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี

อายงุานตัง้แต ่4 เดอืนขึ้นไป
และมีรายไดข้ัน้ต�า 15,000 บาท/เดอืน ขึ้นไป

อายงุานตัง้แต ่4 เดอืนขึ้นไป
และมีรายไดข้ัน้ต�า 75,000 บาท/เดอืน ข้ึนไป

• มียอดเงนิฝากประจําท่ี ทีทีบ ีและ/หรอื ธนาคารพาณชิยอ์ืน่ ไม่น้อยกวา่ 500,000 บาท เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดอืนตอ่เน่ืองกัน
• มียอดเงนิฝากประจําท่ีสหกรณอ์อมทรพัย์ ไม่น้อยกวา่ 1 ลา้นบาท ยอ้นหลงัเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน
• มียอดเงนิฝากประจํา และ/หรอื เงนิฝากออมทรพัย ์และ/หรอื ยอดเงนิลงทุนในตราสารแสดงสิทธิใ์นหน้ีท่ีออกโดย ทีทีบ ี(P/N, B/E, Debenture, TMB Bond)
 และ/หรอื ยอดเงนิลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ บลจ. ท่ีธนาคารเปน็ตวัแทนขาย และ/หรอื บญัชีเงนิลงทุนในกองทุน และ/หรอื ตราสารแสดงสิทธิ์
 ในหน้ี พันธบตัรรฐับาล และ/หรอื สหกรณอ์อมทรพัย ์และ/หรอื Private Fund และ/หรอื หุน้กูด้อ้ยสิทธ,ิ หุน้กู ้(Debenture), หุน้กูท่ี้มีอนุพันธแ์ฝง (Structured
 Debenture), ตั๋วเงนิ (Note) ท้ังระยะส้ันและระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ ปตท. และ/หรือ ยอดเงนิลงทุนในตราสารแสดงสิทธิใ์นหน้ี และ/หรือ ยอดเงนิลงทุนใน
 กองทุนรวม (Mutual Fund) ของธนาคารพาณชิยอ์ืน่รวมกนั ไม่น้อยกวา่ 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดอืนตอ่เน่ืองกัน

• มียอดเงินฝากประจําท่ี ทีทีบี รวมกัน ไม่น้อยกว่า
 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 ตอ่เน่ืองกนั
• มียอดเงนิฝากประจํา และ/หรอื เงนิฝากออมทรพัย์
 และ/หรอื ยอดเงนิลงทุนในตราสารแสดงสิทธิใ์นหน้ี
 ท่ีออกโดย ทีทีบ ี(P/N, B/E, Debenture, ttb Bond)
 และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual
 Fund) ของ บลจ. ท่ีธนาคารเปน็ตวัแทนขาย รวมกนั
 ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อย
 กวา่ 6 เดอืน ตอ่เน่ืองกนั

วงเงนิสูงสุด 6 ลา้นบาท

มีรายไดข้ั้นต�า 100,000 บาท/เดอืน ขึ้นไป

บตัร ททีบี ีแอปโซลทู
(ttb absolute)

บตัร ททีบี ีโซ ฟาสต์
(ttb so fast)

บตัร ททีบี ีโซ สมารท์
(ttb so smart)

บตัร ททีบี ีโซ ชิลล์
(ttb so chill)

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัตรแครดิต ทีทีบี (Product Catalog)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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 หมายเหต ุ: เงือ่นไขการอนุมัติบตัรเปน็ไปตามเกณฑท่ี์ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

บตัรเครดติ ททีบีี

การชําระเงนิ

อัตราดอกเบ้ีย

โปรโมชัน

• ชําระเตม็จํานวนตามยอดในใบแจ้งยอดคา่ใช้จ่ายบตัรเครดิตฯ หรอื ขัน้ต�า 5% ของยอดเงนิตามใบแจ้งยอดบญัชีในแต่ละเดอืน ในป ีพ.ศ. 2563-2566 (ปรบัเปน็ 8% ในป ีพ.ศ. 2567 และเปน็ 10% ต้ังแตป่ ีพ.ศ. 2568 
 เป็นต้นไป) บวกด้วยยอดของรายการ แบ่งจ่ายรายเดือน (ttb so goood) หรือ บริการเงินสดผ่อน ชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) หรือ รายการใช้บัตรชําระตามแผนการผ่อนชําระ ณ ร้านค้า (pay plan) หรือ
 รายการโอนเงนิ (cash transfer) (ถา้มี) โดยตอ้งชําระไม่เกนิกวา่วนัท่ีครบกาํหนดชําระตามใบแจ้งยอดฯ 
• หากชําระไม่เตม็จํานวนหรอืหลงัจากวนัท่ีครบกาํหนดชําระ จะมีภาระคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น
• ในกรณท่ีีผูถ้อืบตัรมียอดคา้งชําระคา่ใช้จ่ายภายใตบ้รกิารใด ๆ ของบตัรเครดติ รวมกนัเปน็ระยะเวลา 2 รอบบญัชีตดิตอ่กนั ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิบรกิารใด ๆ ของบตัรเครดติท้ังหมด โดยธนาคาร
 จะคาํนวณดอกเบีย้จากยอดเงนิตน้คา้งชําระท้ังหมดตามอตัราดอกเบีย้สูงสุดสําหรบัแตล่ะผลติภัณฑ ์ตามท่ีธนาคารประกาศและหรอืกําหนด

• อตัราดอกเบีย้ 16% ตอ่ป ีกรณชํีาระคนืขัน้ต�า หรอืชําระคนืบางส่วน หรอืไม่ไดชํ้าระ โดยเริม่คาํนวณดอกเบีย้นับจากวนัท่ีบนัทึกรายการจนถงึวนัท่ีสรุปยอดบญัชี  
• กรณเีบกิถอนเงนิสดลว่งหน้าหรอืโอนเงนิเขา้บญัชีเริม่คาํนวณดอกเบีย้ นับจากวนัท่ีทํารายการถอนเงนิหรอืโอนเงนิจนถึงวนัท่ีชําระเงนิครบตามจํานวนเงนิท่ีเบกิถอน

เปน็ไปตามประกาศของธนาคาร ท่านสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้  www.ttbbank.com หรอืตดิตอ่สอบถามไดท่ี้ ttb contact center 1428
สําหรบับัตรเครดติ ttb absolute โปรดตดิตอ่ ttb absolute  line 02-020-1428 หรอืท่ีสาขา ทีทีบี

ช่ือผลติภณัฑ ์

บตัร ททีบี ีแอปโซลทู
(ttb absolute)

บตัร ททีบี ีโซ ฟาสต์
(ttb so fast)

บตัร ททีบี ีโซ สมารท์
(ttb so smart)

บตัร ททีบี ีโซ ชิลล์
(ttb so chill)

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัตรแครดิต ทีทีบี (Product Catalog)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


