ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) บัตรเครดิต
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์:
1.2 ชื่อผลิตภัณฑ์:

1.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ :
1.4 วงเงินบัตรเครดิต:

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) / ทีทีบี
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ สมำร์ท (ttb so smart)
ธนำคำรเป็นผู้ออกบัตรให้ เพื่ อใช้ชำระค่ำสินค้ำ หรือ ค่ำบริกำร แทนกำรชำระด้วยเงินสด ณ ร้ำนค้ำที่มีเครื่องหมำย
และเพื่ อใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ (ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำร) จำกเครื่อง ATM ที่มี
เครื่องหมำย
ได้ทั่วโลก และมีระยะเวลำกำรชำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 20 วัน นับจำกวันสรุปยอด
รำยกำร หำกชำระเต็มจำนวนตำมวันครบกำหนด
รับเงินคืน 1% ทุกกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร เข้ำบัญชีเงินฝำก ทีทีบี โน ฟิกซ์ สู งสุด 2,000 บำท/บัญชีบัตร/รอบบัญชี

• วงเงินตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บำท
• กรณีลูกค้ำใหม่ (ลูกค้ำที่ไม่เคยมีบต
ั รเครดิต ทีทีบี หรือ เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2560)
➢ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 30,000 บำท วงเงินสูงสุ ดไม่เกิน 1.5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
➢ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บำทขึ้นไป วงเงินสู งสุดไม่เกิน 3 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
• กรณีลูกค้ำเก่ำ (ลูกค้ำที่เคยมีบัตรเครดิต ทีทีบี ก่อนวันที่ 1 กันยำยน 2560) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่ำของรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน

2. อัตรำดอกเบี้ยและกำรคำนวณ
2.1 อัตรำดอกเบี้ย:

• อัตรำดอกเบี้ย 16% ต่อปี กรณีชำระคืนขั้นต่ำ หรือชำระคืนบำงส่วน หรือไม่ได้ชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยจำกจำนวน
•
•

2.2 หลักกำรผ่อนชำระ:

•
•

2.3 ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
ดอกเบี้ย :

เงินทั้งจำนวนที่คงค้ำงทั้งหมด โดยเริม
่ คำนวณดอกเบี้ยนับจำกวันที่บันทึกรำยกำร
กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจำกวันที่ทำรำยกำรถอนเงิน จนถึงวันที่ชำระเงินครบตำม
จำนวนเงินที่เบิกถอน
กรณีที่ท่ำนทำรำยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ และชำระเงินคืนภำยในวันเดียวกัน ธนำคำรจะคิดดอกเบี้ยเป็น
เวลำ 1 วัน
ระยะเวลำกำรชำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยสู งสุด 20 วัน นับจำกวันสรุปยอดรำยกำร หำกชำระเต็มจำนวนตำม
วันครบกำหนด
ท่ำนจะต้องชำระหนี้เต็มจำนวนตำมยอดในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยฯ หรือ ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตำมใบแจ้ง ยอด
บัญชีในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ.2563-2564 (ปรับเป็น 8% ในปี พ.ศ.2565 และเป็น 10% ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้น
ไป) บวกด้วยยอดของรำยกำรแบ่งจ่ำยรำยเดือน (so good) หรือ บริกำรเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill)
หรือ รำยกำรใช้บัตรชำระตำมแผนกำรผ่อนชำระ ณ ร้ำนค้ำ (pay planฉ หรือ รำยกำรโอนเงิน (cash transfer)
(ถ้ำมี) ไม่เกินกว่ำวันที่ครบกำหนดชำระ ตำมใบแจ้งยอดฯ หำกชำระไม่เต็มจำนวน หรือหลังจำกวันที่ครบกำหนด
ชำระท่ำนจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มขึ้น

กำรคำนวณดอกเบี้ยแบบชำระคืนขั้นต่ำ/ชำระคืนบำงส่วน กรณีซอ
ื้ สินค้ำหรือบริกำร :
วันสรุปยอดบัญชี
20/3

วันสรุปยอดบัญชี ครัง
้ ที่ 1
27/3

วันครบกำหนดชำระเงิน

20/4

วันที่ธนำคำรบันทึกรำยกำรซื้อสินค้ำ/บริกำร
10,000 บำท
25 วัน
ดอกเบี้ยระหว่ำง
วันที่ 27/3 ถึง 20/4

= 10,000x16%x25 = 109.59 บำท
365

วันสรุปยอดบัญชี ครัง
้ ที่ 2

10/5

20/5

ชำระขัน
้ ต่ำ 500 บำท
19 วัน
ดอกเบี้ยระหว่ำง
วันที่ 21/4 ถึง 9/5

11 วัน
ดอกเบี้ยระหว่ำง
วันที่ 10/5 ถึง 20/5

= 10,000x16%x19 = 83.29 บำท = (10,000-500)x16%x11 =45.81 บำท
365
365

รวมยอดเงินที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชีทั้งสิ้น
=10,000 บำท

รวมยอดเงินที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชีทั้งสิ้น
=(10,000-500)+109.59+83.29+45.81
= 9,738.69 บำท
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2.4 อัตรำดอกเบี้ยหรือเบี้ย
ปรับกรณีผิดนัดชำระ:

อัตรำดอกเบี้ย 16% ต่อปี

3. เงื่อนไข
3.1 คุณสมบัติผู้สมัคร:

หลักเกณฑ์รำยได้
กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชำติไทย
• อำยุ 20 - 70 ปี (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อำยุ 15 ปีข้น
ึ ไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
• พนักงำนประจำ รำยได้ขั้นต่ำ 15,000 บำท/เดือน / เจ้ำของกิจกำร รำยได้ขั้นต่ำ 30,000 บำท/เดือน
• สำหรับพนักงำนประจำต้องมีอำยุงำน 4 เดือน ขึ้นไป / เจ้ำของกิจกำรต้องประกอบกิจกำร 2 ปี ขึ้นไป
• ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝำก ทีทีบี โน ฟิกซ์
กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชำติต่ำงชำติ
• อำยุ 20 - 70 ปี (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม อำยุ 15 ปีข้น
ึ ไป) มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
• รำยได้ขั้นต่ำ 100,000 บำท/เดือน
• อำยุงำน 4 เดือน ขึ้นไป สำหรับพนักงำนประจำ
• มี Work Permit ในประเทศไทย
• ทำงำนอยู่ในบริษัทที่เป็น ttb Corporate Banking หรือ Multi Banking หรือ ING และ บริษัทในเครือที่อยู่ใน
ประเทศไทย
• ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝำก ทีทีบี โน ฟิกซ์
หลักเกณฑ์อ้ำงอิงเงินฝำก
• มีอำยุระหว่ำง 20 – 99 ปี
• ผู้สมัครจะต้องมีสัญชำติไทย และมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศไทยเท่ำนั้น
• มีสินทรัพย์สุทธิภำยใต้กำรจัดกำร (AUM) ในผลิตภัณฑ์ของธนำคำร ทีทีบี และ/หรือ ธนำคำรพำณิชย์อื่น
ดังต่อไปนี้
o ยอดเงินฝำกประจำไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน
o ยอดเงินฝำกประจำ และ/หรือ เงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิใ์ นหนี้ที่ออก
โดย ทีทีบี (P/N, B/E, Debenture, ttb Bond) และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ที่ธนำคำร ทีทีบี เป็นตัวแทนขำย และ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุน
และ/หรือตรำสำรแสดงสิทธิใ์ นหนี้ พั นธบัตรรัฐบำลและ/หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ และ/หรือ Private Fund
และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ, หุ้นกู้ (Debenture), หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture), ตั๋วเงิน
(Note)ทั้งระยะสั้นและระยะยำว และหรือ หุ้นกู้ ปตท.และ/หรือยอดเงินลงทุนในตรำสำรแสดงสิทธิใ์ นหนี้ และ/
หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของธนำคำรพำณิชย์อื่นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,000,000
บำท เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อเนื่องกัน

4.ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม
4.1 ค่ำบริกำรที่เกี่ยวกับบัตรเครดิต
• ไม่มีค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ - รำยปี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
• ไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหำย) , กำรขอรหัสใหม่ ทดแทนรหัสเดิม ,กำรขอใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยฯ
• ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ3% (ยังไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม(VAT)มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2564 เป็นต้นไป) ของจำนวนเงินที่เบิก
ถอน
• ค่ำธรรมเนียมกำรติดตำมทวงถำมหนี้ รอบบัญชีละ 100 บำท ต่อบัญชี (ยังไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม (VAT))
• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอสำเนำใบบันทึกสินค้ำ/บริกำร (Sale Slip) 200 บำทต่อครั้ง (รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม(VAT))
• ค่ำบริกำรกำรใช้จ่ำย/กำรเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศไม่เกิน 2.5% เรียกเก็บเป็นเงินบำทไทย ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนที่
ธนำคำรถูกเรียกเก็บจำก VISA ณ วันที่มีกำรเรียกเก็บยอดค่ำใช้จ่ำยกับธนำคำร
• กำรคิดดอกเบี้ยกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำ นับตั้งแต่วันที่ทำรำยกำรเบิกถอนฯ จนถึงวันที่ธนำคำรได้รับชำระเงินครบตำมจำนวนเงินที่เบิก
ถอน
4.2 ค่ำธรรมเนียม
กำรชำระเงิน:

• ชำระผ่ำนสำขำและช่องทำงกำรชำระเงินของ ทีทีบี : ไม่คิดค่ำบริกำร
– ชำระที่สำขำ ทีทีบี
– ชำระด้วยกำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ทีทีบี โดย
> หักบัญชีเงินฝำกโดยอัตโนมัติ
> ชำระผ่ำนตู้ ATM /CDM ของ ทีทีบี
> ชำระผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (www.ttbdirect.com)
> ชำระผ่ำนแอป ttb touch
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4.2 ค่ำธรรมเนียม
กำรชำระเงิน:

• ชำระผ่ำนตัวแทนรับชำระ (อัตรำรวม VAT แล้ว) *:
– เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร)
ค่ำบริกำร 15 บำท/รำยกำร สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บำท/รำยกำร สำหรับเขตต่ำงจังหวัด

– เทสโก้โลตัส (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร/สูงสุด 2 ครัง
้ ต่อวัน)
ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ทั่วประเทศ

– บิ๊กซี (ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บำท/รำยกำร)
ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร ทั่วประเทศ

– ไปรษณีย์ไทย (ยอดชำระไม่เกิน 50,000 บำท/รำยกำร สูงสุ ดไม่เกิน 100,000 บำทต่อวัน/บัตร)
ค่ำบริกำร 10 บำท/รำยกำร สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 15 บำท/รำยกำร สำหรับเขตต่ำงจังหวัด
หมำยเหตุ :
* ท่ำนควรชำระก่อนวันครบกำหนดชำระอย่ำงน้อย2 วันทำกำรและจัดเก็บใบรับฝำกชำระไว้เป็นหลักฐำนกำรชำระ
เงินทุกครั้ง
*ค่ำธรรมเนียมในกำรชำระเงินผ่ำนจุ ดบริกำรรับชำระต่ำงๆเป็นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ตัวแทนรับชำระเรียกเก็บ
จำกท่ำนณ จุ ดรับชำระเงิน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระนั้นๆ
5.ข้อแนะนำ/คำเตือน
5.1 ข้อควรระวัง
ในเรื่องสำคัญ:

• ท่ำนจะต้องดูแลรักษำบัตรเครดิตและรหัสบัตร (PIN Number) เป็นอย่ำงดี และต้องไม่เปิดเผยรหัสบัตรหรือ
ข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น

• เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ำได้สูงสุด 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือ ณ ขณะนั้น และ/
หรือ ไม่เกิน 60,000 บำท/วัน และไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน/บัตร

• บัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้วงเงินรวมร่วมกัน และไม่เกินวงเงินของบัตรหลัก โดยผู้ถือบัตรหลักจะต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกบัตรเสริมทุกใบ

• กรณีที่ท่ำนต้องกำรยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหำยด้วยเหตุใดๆ ท่ำนจะต้องรีบแจ้งระงับ/อำยัดกำรใช้บัตรทันที
ผ่ำน ttb contact center 1428

• กรณีที่ผถ
ู้ ือบัตรแจ้งยกเลิกบัตรหลัก หรือ บัตรหลักถูกยกเลิกด้วย เหตุใดๆ กรณีนี้บัตรเสริมทุกบัตรจะถูก
ยกเลิกไปพร้อมกัน

• ในกรณีที่ท่ำนมียอดค้ำงชำระค่ำใช้จ่ำยภำยใต้บริกำรใดๆ ของบัตรเครดิต รวมกันเป็นระยะเวลำ 2 รอบบัญชี

5.2 กำรแจ้งให้ชำระหนี้หรือ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ :
5.3 กำรแจ้งได้รับชำระเงิน
จำกลูกค้ำ:
5.4 กำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงือ
่ นไขกำรให้บริกำร หรือ
กำรแจ้งเตือนที่สำคัญ
ต่ำงๆ:

ติดต่อกัน ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์ นกำรยกเลิกบริกำรใดๆ ของบัตรเครดิตทั้งหมด โดยธนำคำรจะคำนวณ
ดอกเบี้ยจำกยอดเงินต้นค้ำงชำระทั้งหมดตำมอัตรำดอกเบี้ยสูงสุ ดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ตำมที่ธนำคำร
ประกำศกำหนด
• ในกรณีที่ท่ำนมีหนี้ค้ำงชำระอันเกิดจำกกำรใช้บัตรเครดิตของท่ำน (ทั้งบัตรหลัก /บัตรเสริม) ท่ำนยินยอมให้
ธนำคำรมีอำนำจในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกที่ท่ำนมีอยู่กับธนำคำรเพื่ อทำกำรชำระหนี้ (บัตรหลัก / บัตร
เสริม) ได้ทั้งหมด
• ธนำคำรสงวนสิทธิใ์ นกำรระงับ / ยกเลิกกำรใช้วงเงิน หำกท่ำนไม่ชำระยอดหนี้คงค้ำง ณ วันที่ถึงกำหนดชำระ
• ในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ ธนำคำรอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นเรียกเก็บหนี้แทนธนำคำร โดยจะประกำศชื่อ
ผู้ดำเนินกำรแทนธนำคำร ไว้ที่สำนักงำนใหญ่ หรือ ที่สำขำ ทีทีบี และอำจมีค่ำติดตำมทวงถำมหนี้
• ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหำย หรือ ถูกขโมย หรือ ตกไปอยู่ในมือผู้อื่น ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเพื่ อทำ
กำรระงับกำรใช้บัตรทันที ซึ่งธนำคำรจะรับผิดชอบในภำระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจำกเสร็จสิ้นขั้นตอนกำรรับแจ้ง
และได้วำงโทรศัพท์ผ่ำนพ้ นไปแล้ว 5 นำที แต่สำหรับภำระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงที่บัตรสูญหำย หรือบัตร
ถูกขโมย หรือ บัตรตกไปอยู่ในมือผู้อื่นก่อนที่ท่ำนทำกำรแจ้งธนำคำร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ท่ำนยังคงต้อง
รับผิดชอบต่อภำระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
• ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ระหว่ำงร้ำนค้ำกับท่ำน เป็นเหตุให้ธนำคำรต้องทำกำรคืนเงินให้แก่ท่ำน ตำมรำยกำรที่ส่ง
มำเรียกเก็บกับธนำคำรแล้ว
กรณีนี้ธนำคำรจะคืนเงินให้ท่ำนในจำนวนเงินบำทที่ถูกแปลงค่ำสกุลเงินตำม
อัตรำแลกเปลี่ยนของวันและเวลำที่ธนำคำรทำกำรคืนเงินยอดเรียกเก็บสำหรับรำยกำรนั้นๆ
ท่ำนจะได้รับใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต/ใบกำกับภำษี อย่ำงย่อ/ใบลดหนี้ ที่ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำง
ไปรษณีย์/Email หลังจำกวันที่ได้สรุปยอดบัญชีแล้ว ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น ยอดเงินที่ต้องชำระ ยอดเงินที่
รับชำระ ดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ (ถ้ำมี) และรำยกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ ในรอบบัญชีนั้นๆ เป็นต้น
ข้อมูลยอดเงินที่รับชำระระบุอยู่ในใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต / ใบกำกับภำษี อย่ำงย่อ / ใบลดหนี้ที่ธนำคำรได้
ส่ งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ / Email

• หำกธนำคำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ
ธนำคำรจะมีกำรสื่ อสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำใน
ระยะเวลำที่เพี ยงพอ เช่น 30 วัน ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร
• หำกลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นำมสกุล อำชีพ สถำนที่ทำงำน สถำนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็น
ต้นลูกค้ำต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีผ่ำนทำงสำขำของธนำคำร(หรือช่องทำงอื่นๆ ในอนำคต) เพื่ อให้กำร
สื่อสำรข้อมูลกับท่ำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
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6. ช่องทำงในกำรติดต่อ/ร้องเรียน :
6.1 หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่ มเติม ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ www.ttbbank.com หรือติดต่อสอบถำมได้ที่
ttb contact center 1428 หรือที่สำขำ ทีทีบี
6.2 กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center 1428 หรือที่ทุกสำขำของ ทีทีบี

ข้อควรระวัง !
• บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกูย
้ มื เงินจากธนาคาร ท่านต้องชำระเต็มจำนวน มิฉะนัน้ ท่านจะถูกคิดดอกเบีย้ จากจำนวนเงินทัง้ จำนวนทีค่ งค้างทัง้ หมด
• นับจากวันทีธ
่ นาคารบันทึกรายการ หรือวันที่ทา่ นทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า แล้วแต่กรณี
• ท่านควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ttb contact center 1428 หรือ ศึกษาเพิ่มเติมที่
www.ttbbank.com
• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกบัตร หรือบัตรสูญหายด้วยเหตุใดๆ ท่านจะต้องรีบแจ้งระงับ/อายัดการใช้บัตรทันทีผ่าน ttb contact center 1428
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