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ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) บัตรเครดิต 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์: ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / ทีทีบี 

1.2  ช่ือผลิตภัณฑ์:   บัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูท  (ttb absolute) 

ธนำคำรเป็นผู้ออกบัตรให้ เพ่ือใช้ช ำระค่ำสินค้ำ หรือ ค่ำบริกำร แทนกำรช ำระด้วยเงินสด ณ ร้ำนค้ำที่มี

เคร่ืองหมำย            และเพ่ือใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ (ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำร) จำก

เคร่ือง ATM ที่มีเคร่ืองหมำย           ได้ทั่วโลก และมีระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 20 

วัน นับจำกวันสรุปยอดรำยกำร หำกช ำระเต็มจ ำนวนตำมวันครบก ำหนด 

1.3 ประเภทผลิตภัณฑ์   • ฟรีค่ำธรรมเนียม FX Rate 2.5% ยอดค่ำใช้จ่ำย/ยอดเบิกถอนเงินสด ท่ีเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 

• รับ 1 คะแนน ttb rewards plus ทุกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร 10 บำท หรือ รับ 2 คะแนน ttb rewards plus 

ทุกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร 10 บำท ส ำหรับกำรท ำรำยกำรผ่ำนทำงช่องทำง online (ยกเว้น ส ำหรับกำร

ใช้จ่ำย หรือเติมเงิน ผ่ำนทำง e-wallet, Direct Debit, Bill Payment ,รำยกำรซื้อประกันทำง

ช่องทำง online และกำรใช้จ่ำยออนไลน์ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวม 31 ประเทศ รับ 1 คะแนน ttb 

rewards plus) สูงสุด 200,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบบัญชี 

 

1.4 วงเงินบัตรเครดิต: • วงเงินตั้งแต่ 15,000 – 2,000,000 บำท   

• พนักงำนประจ ำ/เจ้ำของกิจกำร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  

2.  อัตรำดอกเบ้ียและกำรค ำนวณ 

2.1 อัตรำดอกเบ้ีย: • อัตรำดอกเบ้ีย 16% ต่อปี กรณีช ำระคืนข้ันตำ่ หรือช ำระคืนบำงส่วน หรือไม่ได้ช ำระ โดยเร่ิมค ำนวณ

ดอกเบ้ียนับจำกวันท่ีบันทึกรำยกำร จนถึงวันท่ีสรุปยอดบัญชี  

• กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ เร่ิมค ำนวณดอกเบ้ียนับจำกวันท่ีท ำรำยกำรถอนเงิน จนถึงวันท่ีช ำระ

เงินครบตำมจ ำนวนเงินท่ีเบิกถอน 

• กรณีท่ีท่ำนท ำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ และช ำระเงินคืนภำยในวันเดียวกัน ธนำคำรจะคิด

ดอกเบ้ียเป็นเวลำ 1 วัน 

2.2 หลักกำรผ่อนช ำระ: • ระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยปลอดดอกเบ้ียสูงสุด 20 วัน นับจำกวันสรุปยอดรำยกำร หำกช ำระเต็ม

จ ำนวนตำมวันครบก ำหนด 

• ท่ำนจะต้องช ำระหน้ีเต็มจ ำนวนตำมยอดในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยฯ หรือ ข้ันตำ่ 5% ของยอดเงินตำมใบ

แจ้ง ยอดบัญชีในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.2563-2564 (ปรับเป็น 8% ในปี  พ.ศ.2565 และเป็น 10% ต้ังแต่

ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไป) บวกด้วยยอดของรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (so good) หรือ บริกำรเงินสด

ผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) หรือ รำยกำรใช้บัตรช ำระตำมแผนกำรผ่อนช ำระ ณ ร้ำนค้ำ (pay 

plan) หรือ รำยกำรโอนเงิน (cash transfer) (ถ้ำมี) ไม่เกินกว่ำวันท่ีครบก ำหนดช ำระ ตำมใบแจ้งยอด

ฯ หำกช ำระไม่เต็มจ ำนวน หรือหลังจำกวันท่ีครบก ำหนดช ำระท่ำนจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมข้ึน 

2.3 ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ

ดอกเบ้ีย : 

 

กำรค ำนวณดอกเบี้ยแบบช ำระคืนขั้นต่ำ/ช ำระคืนบำงส่วน กรณีซื้อสินค้ำหรือบริกำร :  

 

วันสรุปยอดบัญชี                              วันสรุปยอดบัญชี คร้ังที่ 1              วันครบก ำหนดช ำระเงิน            วันสรุปยอดบัญช ีคร้ังที ่2 

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

    

 

 

 

 

วันท่ีธนำคำรบันทึกรำยกำรซื้อสินค้ำ/บริกำร 

10,000 บำท 

ช ำระข้ันต่ำ 500 บำท 

25 วัน 19 วัน 11 วัน 

ดอกเบ้ียระหว่ำง 

วันท่ี 27/3 ถึง 20/4 

ดอกเบ้ียระหว่ำง 

วันท่ี 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  

รวมยอดเงนิที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชทีั้งส้ิน 

=10,000 บำท 

รวมยอดเงนิที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชทีั้งส้ิน 

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

= 9,738.69 บำท 
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2.4 อัตรำดอกเบ้ียหรือเบ้ีย

ปรับกรณีผิดนัดช ำระ: 
อัตรำดอกเบ้ีย 16% ต่อปี 

 

3. เง่ือนไข 

3.1 คุณสมบัติผู้สมัคร: หลักเกณฑ์รำยได้ 

กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชำติไทย 

• อำยุ 20 - 70 ปี (ส ำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อำยุ 15 ปีขึ้นไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป 

• รำยได้ขั้นต่ำ 100,000 บำท/เดือน  

• ส ำหรับพนักงำนประจ ำต้องมีอำยุงำน 4 เดือน ขึ้นไป 

• ส ำหรับเจ้ำของกิจกำรต้องประกอบกิจกำร 2 ปี ขึ้นไป  

กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชำติต่ำงชำติ 

• อำยุ 20 - 70 ปี (ส ำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อำยุ 15 ปีขึ้นไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป 

• รำยได้ขั้นต่ำ 200,000 บำท/เดือน  

• อำยุงำน 4 เดือน ขึ้นไป ส ำหรับพนักงำนประจ ำ 

• มี Work Permit ในประเทศไทย 

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

เครือที่อยู่ในประเทศไทย  

หลักเกณฑ์อ้ำงอิงเงินฝำก 

• มีอำยุระหว่ำง 20 – 99 ปี 

• ผู้สมัครจะต้องมีสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทยเท่ำนั้น 

• มีสินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรจัดกำร (AUM) ในผลิตภัณฑ์ของธนำคำร ทีทีบี ดังต่อไปนี้ 

o มียอดเงินฝำกประจ ำ ทีทีบี ไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน

ต่อเนื่องกัน 

o ยอดเงินฝำกประจ ำ และ/หรือ เงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิ์

ในหนี้ที่ออกโดย ทีทีบี (P/N, B/E, Debenture, ttb Bond)และ/หรือ  ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม 

(Mutual Fund) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ที่ธนำคำร ttb เป็นตัวแทนขำย 

รวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,000,000บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน 

หมำยเหตุ   กรณีที่ผู้สมัครมีผลิตภัณฑ์ตำมที่ก ำหนดกับ ttb ตั้งแต่ 1,000,0000 บำท ขึ้นไป แต่มี

ระยะเวลำฝำกหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวกับ ทีทีบี ไม่ถึง 6 เดือนนับย้อนหลังจำกวันที่สมัคร

บัตรเครดิต ผู้สมัครสำมำรถน ำส่งส ำเนำบัญชีเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์อ่ืน และ/หรือบัญชี

เงินลงทุนในกองทุน และ/หรือตรำสำรแสดงสิทธิใ์นหนี้ พันธบัตรรัฐบำลและ/หรือสหกรณ์ออม

ทรัพย์ และ/หรือPrivate Fund และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ, หุ้นกู้ (Debenture),หุ้นกู้ที่มีอนุพันธแ์ฝง 

(Structured Debenture), ตั๋วเงิน (Note)ทั้งระยะส้ันและระยะยำว และหรือ หุ้นกู้ ปตท.และ/หรือ

ยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิใ์นหนี้ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) 

ของธนำคำรพำณิชย์อ่ืนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,000,0000 บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน

ต่อเนื่องกันเพ่ือแสดงควำมต่อเนื่องของกำรฝำกเงินหรือลงทุนจำกจ ำนวนเงินที่ผู้สมัครได้น ำมำ

ฝำกหรือลงทุนกับ ทีทีบี ว่ำมีระยะเวลำฝำกหรือลงทุนจำกเงินจ ำนวนดังกล่ำวที่ ทีทีบี และสถำบัน

อ่ืนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน 

4.ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม 

4.1 ค่ำบริกำรท่ีเก่ียวกับบัตรเครดิต 

• ไม่มีค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

• ค่ำธรรมเนียมรำยปี บัตรหลัก 4,000 บำท(ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม(VAT) ต่อปี (ฟรี ปีแรก) 

• ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ (ช ำรุด/สูญหำย) , กำรขอรหัสใหม่ ทดแทนรหัสเดิม ,กำรขอใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยฯ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ 3% (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม(VAT)มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 ก.พ.2564 เป็นต้นไป) ของ

จ ำนวนเงินท่ีเบิกถอน  

• ค่ำธรรมเนียมกำรติดตำมทวงถำมหน้ี รอบบัญชีละ 100 บำท ต่อบัญชี (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT)) 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอส ำเนำใบบันทึกสินค้ำ/บริกำร (Sale Slip) 200 บำทต่อคร้ัง (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม(VAT)) 

• ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรแปลงสกุลเงินต่ำงประเทศ 2.5% ส ำหรับกำรใช้จ่ำย/กำรเบิกถอนเงินสดท่ีเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ  

• กำรคิดดอกเบ้ียกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ นับต้ังแต่วันท่ีท ำรำยกำรเบิกถอนฯ จนถึงวันท่ีธนำคำรได้รับช ำระเงินครบตำม

จ ำนวนเงินท่ีเบิกถอน 



 
 

 
3 / 4 

 

4.2 ค่ำธรรมเนียม 

      กำรช ำระเงิน: 

 

• ช ำระผ่ำนสำขำและช่องทำงกำรช ำระเงินของ ทีทีบี :  ไม่คิดค่ำบริกำร 

– ช ำระที่สำขำ ทีทีบี 

– ช ำระด้วยกำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ทีทีบี โดย 

> หักบัญชีเงินฝำกโดยอัตโนมัติ 

                > ช ำระผ่ำนตู้ ATM /CDM ของ ทีทีบี 

        > ช ำระผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (www.ttbdirect.com) 

        > ช ำระผ่ำนแอป ttb touch 

• ช ำระผ่ำนตัวแทนรับช ำระ (อัตรำรวม VAT แล้ว) *: 

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

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

ต่ำงจังหวัด 

– เทสโก้โลตัส (ยอดช ำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร/สูงสุด 2 คร้ังต่อวัน)  

ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ทั่วประเทศ 

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

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 ำหรับเขต

ต่ำงจังหวัด 

หมำยเหตุ :   

* ท่ำนควรช ำระก่อนวันครบก ำหนดช ำระอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรและจัดเก็บใบรับฝำกช ำระไว้เป็น

หลักฐำนกำรช ำระเงินทุกคร้ัง 

*ค่ำธรรมเนียมในกำรช ำระเงินผ่ำนจุดบริกำรรับช ำระต่ำงๆเป็นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ตัวแทนรับ

ช ำระเรียกเก็บจำกท่ำน ณ จุดรับช ำระเงิน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับช ำระนั้นๆ 

5.ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน 

5.1 ข้อควรระวัง 

     ในเร่ืองส ำคัญ: 

• ท่ำนจะต้องดูแลรักษำบัตรเครดิตและรหัสบัตร (PIN Number) เป็นอย่ำงดี และต้องไม่เปิดเผยรหัส

บัตรหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอ่ืน 

• เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำได้สูงสุด 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือ ณ   

ขณะนั้น และ/หรือ ไม่เกิน 60,000 บำท/วัน และไม่เกิน 3 คร้ัง/วัน/บัตร 

• บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้วงเงินรวมร่วมกัน และไม่เกินวงเงินของบัตรหลัก โดยผู้ถือบัตร

หลักจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกบัตรเสริมทุกใบ 

• กรณีท่ีท่ำนต้องกำรยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหำยด้วยเหตุใดๆ ท่ำนจะต้องรีบแจ้งระงับ/อำยัดกำร

ใช้บัตรทันทีผ่ำน ttb absolute line 02-020-1428  

• กรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกบัตรหลัก หรือ บัตรหลักถูกยกเลิกด้วย เหตุใดๆ กรณีนี้บัตรเสริมทุก

บัตรจะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน   

• ในกรณีที่ท่ำนมียอดค้ำงช ำระค่ำใช้จ่ำยภำยใต้บริกำรใดๆ ของบัตรเครดิต รวมกันเป็นระยะเวลำ 2 

รอบบัญชีติดต่อกัน ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกบริกำรใดๆ ของบัตรเครดิตทั้งหมด โดย

ธนำคำรจะค ำนวณดอกเบี้ยจำกยอดเงินต้นค้ำงช ำระทั้งหมดตำมอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดส ำหรับแต่

ละผลิตภัณฑ์ ตำมที่ธนำคำรประกำศก ำหนด 

• ในกรณีที่ท่ำนมีหนี้ค้ำงช ำระอันเกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิตของท่ำน (ทั้งบัตรหลัก /บัตรเสริม) ท่ำน

ยินยอมให้ธนำคำรมีอ ำนำจในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกที่ท่ำนมีอยู่กับธนำคำรเพ่ือท ำกำรช ำระ

หนี้ (บัตรหลัก / บัตรเสริม) ได้ทั้งหมด 

• ธนำคำรสงวนสิทธิใ์นกำรระงับ / ยกเลิกกำรใช้วงเงิน หำกท่ำนไม่ช ำระยอดหนี้คงค้ำง ณ วันที่ถงึ

ก ำหนดช ำระ 

• ในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ ธนำคำรอำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเรียกเก็บหนี้แทนธนำคำร  โดยจะ

ประกำศชื่อผู้ด ำเนินกำรแทนธนำคำร ไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ หรือ ที่สำขำ ทีทีบี และอำจมีค่ำติดตำม

ทวงถำมหนี้ 

• ในกรณีท่ีบัตรเครดิตสูญหำย หรือ ถูกขโมย หรือ ตกไปอยู่ในมือผู้อ่ืน ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำร

ทรำบเพ่ือท ำกำรระงับกำรใช้บัตรทันที ซึ่งธนำคำรจะรับผิดชอบในภำระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจำก

เสร็จส้ินขั้นตอนกำรรับแจ้ง และได้วำงโทรศัพท์ผ่ำนพ้นไปแล้ว 5 นำที  แต่ส ำหรับภำระหนี้ใดๆ ที่
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เกิดขึ้นระหว่ำงที่บัตรสูญหำย หรือบัตรถูกขโมย หรือ บัตรตกไปอยู่ในมือผู้อ่ืนก่อนที่ท่ำนท ำกำร

แจ้งธนำคำร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ท่ำนยังคงต้องรับผิดชอบต่อภำระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

• ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ระหว่ำงร้ำนค้ำกับท่ำน เป็นเหตุให้ธนำคำรต้องท ำกำรคืนเงินให้แก่ท่ำน ตำม

รำยกำรที่ส่งมำเรียกเก็บกับธนำคำรแล้ว กรณีนี้ธนำคำรจะคืนเงินให้ท่ำนในจ ำนวนเงินบำทที่ถกู

แปลงค่ำสกุลเงินตำมอัตรำแลกเปลี่ยนของวันและเวลำที่ธนำคำรท ำกำรคืนเงินยอดเรียกเก็บ

ส ำหรับรำยกำรนั้นๆ 

5.2  กำรแจ้งให้ช ำระหน้ีหรือ

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ : 

• ท่ำนจะได้รับใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต/ใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อ/ใบลดหน้ี ท่ีธนำคำรได้ส่งให้

ท่ำนทำงไปรษณีย์/ Email หลังจำกวันที่ได้สรุปยอดบัญชีแล้ว ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น 

ยอดเงินที่ต้องช ำระ ยอดเงินที่รับช ำระ ดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ (ถ้ำมี) และรำยกำรใช้

จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต ในรอบบัญชีนั้นๆ เป็นต้น 

• ท่ำนจะต้องช ำระหนี้เต็มจ ำนวนตำมยอดเงินที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต หรือ ช ำระ

ขั้นต่ำ 5% ของยอดช ำระเต็มจ ำนวนตำมใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิตฯในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.

2563-2564 (ปรับเป็น 8% ในปี พ.ศ.2565 และเป็น 10% ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไป) บวกด้วยยอด

ของรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (so good) หรือ บริกำรเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) หรือ 

รำยกำรใช้บัตรช ำระตำมแผนกำรผ่อนช ำระ ณ ร้ำนค้ำ (pay plan) หรือ รำยกำรโอนเงิน (cash 

transfer)(ถ้ำมี) ไม่เกินกว่ำวันที่ครบก ำหนดช ำระ ตำมใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต หำกช ำระไม่

เต็มจ ำนวน หรือช ำระหลังจำกวันที่ครบก ำหนดช ำระท่ำนจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น 

• กรณีที่ท่ำนท ำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ จะมีค่ำธรรมเนียม cash advance รวมกับยอดเงิน

ที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต  

5.3  กำรแจ้งได้รับช ำระเงิน

จำกลูกค้ำ: 

ข้อมูลยอดเงินท่ีรับช ำระระบุอยู่ในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต / ใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อ / ใบลดหน้ีท่ี

ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ / Email 

5.4 กำรแจ้งเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

หรือกำรแจ้งเตือนท่ี

ส ำคัญต่ำงๆ: 

ธนำคำรแจ้งข้อมูลฯ ให้ลูกค้ำทรำบ 

• เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรท่ีมีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ

ธนำคำรจะมีกำรส่ือสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญของกำรเปล่ียนแปลงให้ลูกค้ำทรำบ

ล่วงหน้ำในระยะเวลำท่ีเพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร 

ลูกค้ำแจ้งข้อมูลฯ ให้ธนำคำรทรำบ 

• ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่ำน เช่น ชื่อ-นำมสกุล 

อำชีพ สถำนที่ท ำงำน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ือให้กำรส่ือสำรข้อมูลกับท่ำน

เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โดยกำรแจ้งผ่ำนสำขำ ttb รวมท้ังช่องทำงอ่ืนๆ ของธนำคำรท่ีอำจเพ่ิมข้ึนใน

อนำคต 

6. ช่องทำงในกำรติดต่อ/ร้องเรียน : 

6.1 หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.ttbbank.com หรือติดต่อ

สอบถำม ได้ท่ี ttb contact center 1428 ส ำหรับบัตรเครดิต ttb absolute โปรดติดต่อ ttb absolute line 02-020-1428 หรือท่ี

สำขำ ทีทีบี 

6.2 กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ท่ี ttb contact center 1428 ส ำหรับบัตรเครดิต ttb absolute โปรดติดต่อ  

      ttb absolute Line 02-010-1428 หรือท่ีทุกสำขำของ ทีทีบี 

 

ข้อควรระวัง ! 

• บัตรเครดิตเปรียบเสมือนกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำร ท่ำนต้องช ำระเต็มจ ำนวน มิฉะน้ันท่ำนจะถูกคิดดอกเบ้ียจำกจ ำนวนเงินท้ัง

จ ำนวนท่ีคงค้ำงท้ังหมด นับจำกวันท่ีธนำคำรบันทึกรำยกำร หรือวันท่ีท่ำนท ำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ แล้วแต่กรณี 

• ท่ำนควรเข้ำใจผลิตภัณฑ์และเง่ือนไขก่อนตัดสินใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร หรือ ttb absolute line  

02-020-1428 หรือ ศึกษำเพ่ิมเติมที่ www.ttbbank.com  

• กรณีที่ท่ำนต้องกำรยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหำยด้วยเหตุใดๆ ท่ำนจะต้องรีบแจ้งระงับ/อำยัดกำรใช้บัตรทันทีผ่ำน ttb absolute 

line 02-020-1428 

 

http://www.ttbbank.com/
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