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ตารางเปิดเผยข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สินเช่ือส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช 

1. ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) / ttb 

2. ช่ือผลิตภัณฑ์: บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช (ttb flash card)  

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือ

บุคคลค้าประกัน เพ่ือเป็นวงเงินส ารองให้ท่านน าไปใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ โดยใช้บัตร

กดเงินสด ทีทีบี แฟลช ในการเบิกถอนเงินสด หรือ รับโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ผ่อนช าระค่าสินค้า และบริการ ซึ่ง

วงเงินจะกลับคืนสู่บัตรเมื่อมีการช าระเงินคืน เหมาะส าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพ่ือ

ความสะดวกคล่องตัว ชอบการช าระคืนแบบอิสระและสามารถควบคุมการช าระคืนได้ด้วยตัวเอง 

3. ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์  • * วงเงินอนุมตัิ ตัง้แต ่9.000 – 500,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขและการพิจารณาของธนาคาร) 

• กรณีลกูค้ามีรายได้เฉลีย่ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน   

• กรณีลกูค้ามีรายได้เฉลีย่ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และมีวงเงนิสินเชื่อบุคคลภายใต้การก ากับ จากสถาบันการเงินอืน่หรือผู้ประกอบธรุกิจ

สินเชื่อบุคคลรายอ่ืน ไม่เกิน   3 แห่ง  ทั้งนี ้ลกูค้าที่มีหรือเคยมวีงเงินสินเชื่อ ก่อนวันที่ 1 กนัยายน 

2560 วงเงินสูงสุด ไม่เกนิ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

* หมายเหตุ วงเงนิสินเชื่อสูงสุดทีไ่ด้รับ จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อบุคคลทีไ่ม่มีหลักประกันทุกประเภท

รวมกนั ได้แก่ วงเงินสินเชื่อบุคคล ttb cash2go และวงเงนิสินเชื่อบัตรกดเงินสด ททีีบี แฟลช 

• การค านวณอัตราดอกเบ้ีย : เป็นแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  โดยค านวณเป็นรายวนั ให้ถือว่า

หนึ่งปีม ี365/366 วนั   ไม่มีดอกเบ้ียหากไมม่ีการใชว้งเงนิ 

• ไม่มคี่าธรรมเนยีมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี  

• ไม่มคี่าธรรมเนยีมเบิกถอนเงินสด (cash advance) 

• สามารถเบิกเงินสดทีตู่้ ATM ได้ทกุทีท่ัว่โลก (ที่มสัีญลกัษณ์    ) ตลอด 24 ชม. เบิกไดสู้งสุด

100,000 บาท/ต่อวัน คร้ังละไม่เกิน 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับตู้ ATM ที่ลกูค้าใช้ท ารายการ) 

• สามารถใช้บริการโอนเงนิเข้าบัญชงี่ายๆ กับบริการเงินสดส่ังได ้(cash transfer)   

• สามารถผ่อนช าระแบบรายงวด งวดละเท่าๆ กนั กับบริการเงนิสดผ่อนชิลล์ ชลิล์ (cash chill chill) 

• สามารถผ่อนช าระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการดว้ยบริการผ่อนสบาย (pay plan) 

 

4. คุณสมบัติผู้สมัคร • พนักงานประจ า / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- อายุ 20 – ไม่เกิน 60 ปี  

- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตัง้แต ่10,000 บาท ขึ้นไป โดยมีเงนิเดือนประจ า (Basic Salary) ตั้งแต่ 7,000 

บาทขึ้นไป 

- อายุงานปัจจุบัน ตัง้แต่ 4 เดือน ขึ้นไป 

• ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 

- อายุ 20 – ไม่เกิน 60 ปี 

- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตัง้แต ่15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป 

กิจการปัจจุบัน จดทะเบียนด าเนินการตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป 

5. หลักการผ่อนช าระ • ช าระคนืเต็มจ านวนตามใบแจ้งสรุปยอดบัญช ี(Statement) หรือ ช าระบางส่วนหรือขัน้ต่า 3% ของยอดเงิน

ตามใบแจง้สรุปยอดบัญช ี(Statement) ส าหรับบริการเงนิสดกดทนัที (cash advance) และ บริการเงินสด

ส่ังได้ (cash transfer)   

• ช าระเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กนั นานสูงสุด 60 งวด ส าหรับบริการเงนิสดผ่อนชิลล ์ชลิล์ (cash chill 

chill) และ บริการผ่อนสบาย (pay plan)  

• ยอดช าระคนืในแตล่ะรอบบัญชี = (1) + (2) โดยต้องช าระคืนไม่เกนิกว่าวนัทีค่รบก าหนดช าระ ตามใบแจง้

สรุปยอดบัญชี หากช าระไม่เตม็จ านวน หรือหลังจากวนัทีค่รบก าหนดช าระท่านจะมภีาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

 

6. อัตราดอกเบ้ีย : อัตรา CPR + 7% = 25% ต่อปี  

หมายเหตุ :   

- อัตราดอกเบ้ีย CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบ้ียขั้นต่า ส าหรับสินเชื่อบุคคลที่

ธนาคารก าหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึ่งจะติดประกาศ

ให้ทราบที่สาขา ttb และที่ www.ttbbank.com  ทั้งนี้ อัตราดอกเบ้ีย CPR ล่าสุด ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 

ธนัวาคม 2565 = 18% ต่อปี 

- ธนาคารเร่ิมคิดดอกเบ้ียตั้งแตว่ันทีท่่านเบกิใช้วงเงนิสินเชื่อ จนถงึวนัช าระคืนเงินตน้ครบถว้น 

- อัตราดอกเบ้ียเป็นข้อมูล ณ วันที่จัดพิมพ์เอกสารเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามที่ธนาคารก าหนด 

http://www.ttbbank.com/
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7. ตัวอย่างการค านวนอัตราดอกเบ้ีย • ส าหรับการช าระเตม็จ านวนและ/การช าระบางส่วนหรือขั้นต่า 3% ของยอดเงินตามใบแจง้สรุปยอดบญัช ี

(Statement) ส าหรับบริการเงินสดกดทันที (cash advance) และ บริการเงินสดส่ังได้ (cash transfer) 

ตัวอย่างประมาณการช าระ ดงันี ้ 

      ตวัอย่างการค านวณดอกเบ้ีย 

- จ านวนเบิกถอนเงินสด 5,000 บาท      

- วนัที่กดเงนิสด วนัที ่20 สิงหาคม 2564 

- อัตราดอกเบ้ีย CPR + 7 = 25% ต่อปี 

- วนัที่สรุปยอด (Statement Date)     ทกุวนัที่ 4 ของเดือน   

- ก าหนดช าระภายในวันที่ (Payment Due Date)      ภายใน 24 วันนับจากวนัทีส่รุปยอด 

 

-  ยอดช าระเต็มจ านวน   (เงินตน้+ดอกเบ้ีย)   (5,000 + 51.37)     =  5,051.37 บาท            

- ยอดเงินขั้นต่าที่ต้องช าระ (3% ของยอดหนี้รวม)                 =  (5,000 + 51.37) x 3%   

                                                                                                          =   5,051.37 x 3%  

=  151.54 บาท 

• ส าหรับการช าระเป็นรายงวด งวดละเท่าๆกัน นานสูงสุด 60 งวด ส าหรับบริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ 

(cash chill chill) ตัวอย่างประมาณการช าระ ดังน้ี 

      ตวัอย่างการค านวณดอกเบ้ีย 

- วนัที่สรุปยอด (Statement Date)     ทุกวันที ่4 ของเดือน   

- วงเงนิบริการเงนิสดผ่อนชิลล ์ชลิล ์   100,000 บาท  

- อัตราดอกเบ้ีย Tier 1 ตัง้แต่เดือนที่ 1 -3 (91 วนั)  12.99 % ต่อปี 

- อัตราดอกเบ้ีย Tier 2 ตัง้แต่เดือนที ่4 - 12 (321 วัน)  22 % ต่อปี 

- จ านวนผ่อนช าระ      12 งวด  

- วนัที่ธนาคารโอนเงิน    วันที ่8 สิงหาคม 2564 

- วนัที่ระบบโพสต์เรียกเก็บ (30 วันหลงัจากลกูค้าได้รับเงิน) วันที ่7 กันยายน 2564 

- วนัสรุปรอบบัญชีแรก (หลังระบบโพสต์เรียกเก็บ)  วันที ่4 ตุลาคม 2564  

- ก าหนดช าระงวดแรก    วันที ่24 ตุลาคม 2564 

- จ านวนเงนิทีต่้องช าระต่องวด (PMT)   9,359 บาท 

- งวดที ่1 จ านวนวันนับตั้งแตว่ันที่ธนาคารโอนเงนิจนถึงวันครบก าหนดช าระ = 77 วัน 

- งวดที ่2 เป็นต้นไปจ านวนวันนับตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระงวดก่อนหน้าจนถงึวนัครบก าหนดช าระ

งวดถัดไป ตัวอย่างนี้ = 31 วัน 
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• ส าหรับการช าระเป็นรายงวด ส าหรับบริการผ่อนสบาย (pay plan) 

      ตวัอย่างการค านวณดอกเบ้ีย กรณลีูกค้าเลอืกขอแบ่งจ่าย แบบ 10 เดอืน (ดอกเบ้ีย 0.69%) 

- ราคาสินค้า (เงินตน้)     10,000 บาท 

- ระยะเวลาการแบ่งจ่าย     10 เดือน 

- อัตราดอกเบ้ียเดือนที่ 1 – 10   0.69% คงที่ต่อเดือน (Flat Rate) 

- ดอกเบ้ียที่ต้องช าระ   เงินตน้ x อัตราดอกเบ้ียคงที่ x จ านวนเดือนทีข่อแบง่จ่าย 

  10,000 x 0.69% x 10 = 690 บาท    

- ดอกเบ้ียต่อเดือน    690 / 10 = 69 บาท 

- เงินต้นที่ช าระต่อเดือน  เงินตน้ / จ านวนงวดที่ขอแบง่จ่าย 

 10,000 / 10 = 1,000 บาท 

- ยอดผ่อนช าระต่อเดอืน  เงินตน้ทีช่ าระต่องวด + ดอกเบ้ียต่อเดือน 

 1,000 + 69 = 1,069 บาท 

หมายเหตุ  : (1) ยอดเงินขั้นต่าที่ต้องช าระ  = 3%ของยอดหนี้รวมของการกดเงินสดและเงินสดส่ังได้(เงินต้น+

ดอกเบ้ีย) โดยจ านวนเงินที่ช าระเข้ามาจะถูกน าไปตัดช าระค่าธรรมเนียม/ดอกเบ้ียก่อน เงินที่เหลือจึงจะถูกน าไป

ตัดช าระเงินต้น  (จากตัวอย่าง เบิกเงินสด 5,000 บาท ช าระยอดขั้นต่า 151.54 บาท หัก ดอกเบ้ีย (15 วัน)  51.37 

บาท หัก เงินต้น 100.17 บาท ยอดเงินต้นคงค้างยกไป 4,899.83 บาท) 

                 (2) ยอดช าระต่อรอบบัญชี = ยอดช าระเตม็จ านวน/บางส่วน/ขั้นต่า+ยอดผ่อนช าระรายงวด  

                 (3) กรณีกดเงินสดและเงินสดส่ังได้ หากท่านช าระเต็มจ านวนตามยอดเรียกเก็บในวันครบก าหนด

ช าระ และไม่มีการเบิกเงินสดเพ่ิมหลังจากนั้น ท่านยังคงมีดอกเบ้ียคงค้างอยู่อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นดอกเบ้ียที่

เกิดขึ้นระหว่างช่วงหลังวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันที่ท่านช าระคืนในรอบถัดไป(จากตัวอย่างคือ วันที่ 5/9–

27/9) หากท่านต้องการช าระปิดยอดทั้งหมด ท่านสามารถสอบถามยอดที่ต้องช าระคืนจนถึงวันที่ท่านต้องการ

ช าระปิดยอด โดยติดต่อที่ ttb contact center โทร.1428 

8. อัตราดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับกรณีผิดนัด

ช าระ : 

•   บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) และ บริการผ่อนสบาย (pay plan)  : อัตราดอกเบ้ียและ

ค่าธรรมเนียมสูงสุด กรณผีิดนดัช าระหนี้ ไม่เกนิ 25% ต่อปี จากยอดหนี้เงนิต้นของค่างวดที่คงค้างช าระ 

•   บริการเงนิสดกดทันท ี (cash advance) และ บริการเงนิสดส่ังได้ (cash transfer) : อัตราดอกเบ้ียและ

ค่าธรรมเนียมสูงสุด กรณผีิดนดัช าระหนี้ ไม่เกนิ 25% ต่อปี จากยอดหนี้เงนิต้นที่คงค้างช าระ   

9. ค่าบริการต่าง ๆ : • ค่าอากรแสตมป์ :     ธนาคารเป็นผู้รับช าระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า  

                                       [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)] 

• ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต :         ไม่คิดค่าบริการ 

• ค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี้ :                กรณีค้างช าระงวดแรก  50 บาทต่อบัญช ีต่อรอบการ            

                                                                                     ทวงถามหนี้ กรณีค้างช าระมากว่าหนึง่งวด 100 บาทต่อ   

                                                                                     บัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้  

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ ส าหรับกรณีลูกค้ามีหนี้ค้างช าระหรือหนี้ที่ถึงก าหนดช าระสะสม

ที่ไม่เกิน 1,000 บาท 

• ค่าออกบัตรใบใหม่ กรณีหาย/ช ารุด :                 ไมค่ิดค่าบริการ 

• ค่าขอส าเนาใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) :     ไม่คิดค่าบริการ 

• ค่าขอรหัสบัตรใหม่ (PIN) ทดแทนรหัสเดิม  :       ไม่คิดค่าบริการ 

• ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิ 

- ช าระผ่านสาขาและช่องทางการช าระเงินของ ttb :   ไม่คิดค่าบริการ 
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▪ ช าระที่สาขา ttb 

▪ ช าระดว้ยการโอนเงนิจากบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ ttb โดย 

➢ หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมตั ิ

➢ ผ่านเคร่ือง ATM หรือ เคร่ือง ADM ของ ttb 

➢ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1428 

➢ ผ่านบริการ ttb internet banking (www.ttbdirect.com) 

➢ ผ่านบริการแอป ttb touch 

- ช าระผ่านตวัแทนรับช าระ (อัตรารวม VAT แลว้) * : 

▪ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ยอดช าระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)  

ค่าบริการ 15 บาท/รายการ ส าหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/รายการ ส าหรับเขต

ต่างจังหวัด 

▪ โลตัส (ยอดช าระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ สูงสุดไม่เกิน 2 รายการต่อวัน)  

ค่าบริการ 10 บาท/รายการ ทั่วประเทศ 

▪ ไปรษณีย์ไทย(ยอดช าระไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ สูงสุดไม่เกนิ 100,000 บาทต่อวัน/บัตร)  

ค่าบริการ 10 บาท/รายการ ส าหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 15 บาท/รายการ ส าหรับเขต

ต่างจังหวัด       

หมายเหตุ :   

* ท่านควรช าระก่อนวนัครบก าหนดช าระอย่างน้อย 2 วนัท าการและจัดเก็บ ใบรับฝากช าระไว้เป็นหลกัฐานการ

ช าระเงนิทกุคร้ัง 

* ค่าธรรมเนียมในการช าระเงนิผา่นจุดบริการรับช าระต่างๆ เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตวัแทนรบัช าระเรียก

เก็บจากท่าน ณ จุดรับช าระเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับช าระนั้นๆ 

10. สิทธิ หน้าท่ีของผู้กู้ และข้อควรระวังใน

เร่ืองส าคัญ : 

• ธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามจ านวนวัน ตั้งแต่วันแรกท่ีท่านเบิกถอนเงินสด/ได้รับเงินกู้ จนถึงวัน

ก่อนวันท่ีท่านจะช าระเงินคืนแก่ธนาคารครบท้ังจ านวน 

• ในกรณีท่ีบัตรกดเงินสด สูญหาย หรือถูกขโมย หรือตกไปอยู่ในมือผู้อ่ืน ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคาร

ทราบเพ่ือท าการระงับการใช้บัตรทันที  ผ่าน ttb contact center โทร.1428 ภาระหนี้ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ระหว่างที่บัตรสูญหาย หรือบัตรถูกขโมย หรือบัตรตกไปอยู่ ในมือผู้อ่ืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ท่านยังคง

ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งก่อนและหลังการแจ้งอายัดใน 5 นาที โดยธนาคารจะ

รับผิดชอบเฉพาะภาระหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จส้ินขั้นตอนการรับแจ้งอายัด โดยวางสายโทรศัพท์ผ่าน

พ้นไปแล้ว 5 นาที เท่านั้น 

• ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกบัตรกดเงินสด 

- กรณีทีท่่านไม่ได้ด าเนนิการเปิดใช้บัตร (Card Activate) ภายใน 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับแจง้ผลการ

อนุมัติบัตร  

- กรณีทีท่่านแจง้เปิดใช้บัตรแลว้ (Activate) และ ไมม่ีรายการเคลื่อนไหวในบญัชีเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดย

ไม่มภีาระหนีค้้างช าระในบัญช ี

- กรณีทีท่่านผดินัดช าระหนี้หรือไมช่ าระยอดหนีค้งค้างเมื่อถึงก าหนดช าระ ธนาคารอาจจ าเป็นต้องบอก

เลิกสัญญา และมสิีทธเิรียกร้องให้ท่านช าระหนีสิ้นทัง้หมดตามสัญญาคืนกอ่นก าหนดเวลาและอาจ

ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป  

• กรณีท่ีท่านต้องการช าระเงินคืนเพ่ือปิดบัญชีสินเช่ือ โปรดติดต่อ ttb contact center โทร.1428 หรือ 

สาขา ttb เพ่ือสอบถามยอดเงินรวมท่ีต้องช าระท้ังหมด (เงินต้นและดอกเบ้ีย) ก่อนการช าระเงิน 

หมายเหตุ  จ านวนเงินท้ังหมดท่ีต้องช าระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากอัตราดอกเบ้ีย CPR 

เปลี่ยนแปลงไป  

• ส าหรับผลิตภัณฑ์บริการเงินสดผ่อน ชิลล์ ชิลล์ (Cash Chill Chill) ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณี

ช าระหนี้คืนเพ่ือปิดบัญชสิีนเชือ่ก่อนก าหนด จนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2566 หลังจากนั้นธนาคารจะค านวณ

ค่าธรรมเนียมกรณีช าระหนี้คืนเพ่ือปิดบัญชีสินเชื่อก่อนก าหนด ระยะเวลาภายใน 12 เดือน นับ ตั้งแต่วันที่

ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์  โดยค านวณจากอัตราส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบ้ีย

สูงสุด กับอัตราดอกเบ้ียสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับ (25% - X% ต่อปี) ของยอดเงินต้นคงเหลือ (Outstanding) 

ตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ถึงวันที่ช าระหนี้คืนเพ่ือปิดบัญชีสินเชื่อ 

(ธนาคารจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีช าระคืนต้นเงินเพ่ือปิดบัญชีสินเชื่อก่อนก าหนด ในกรณีที่

ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว แต่ไม่ประสงค์รับเงินสินเชื่อด้วยเหตุใดๆ โดยได้ช าระคืนต้นเงินสินเชื่อทั้งหมด

ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องแสดง

หลักฐานเพ่ือพิสูจน์ได้ว่าไม่เคยมีรายการเบิกใช้เงินสินเชื่อออกจากบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว) ทั้งนี้ การ

ช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ท่านต้องด าเนินการผ่านช่องทาง ttb contact center โทร 

1428 เท่านั้น 

http://www.ttbdirect.com/
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11. การแจ้งให้ช าระหน้ีหรือค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ : 

• ลูกค้าท่ีสมัครตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชี ท่ีธนาคารได้ส่งให้ท่าน

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางช่องทางดิจิทัล ตามท่ีท่านได้แจ้งไว้กับธนาคาร หลงัจากวันที่ได้สรุปยอด

บัญชีแล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินสินเชื่อ, วงเงินคงเหลือ, ยอดขั้นต่าที่ต้องช าระทั้งหมด, 

ยอดคงค้างที่เรียกเก็บแล้ว, ยอดเงินต้นที่ยังไม่เรียกเก็บ ณ วันสรุปยอดบัญชี (ประกอบด้วย เงินต้น, 

ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ), ยอดเกินก าหนดที่ต้องช าระทันที (กรณีลูกค้าผิดนัด), ค่าใช้จ่ายในการ

ติดตามทวงถามหนี้, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น และวันครบก าหนดช าระ 

• จ านวนเงินท่ีต้องช าระ : ท่านสามารถช าระข้ันต่า 3% ของยอดช าระเต็มจ านวน ซึ่งระบุในช่อง “ยอดข้ัน

ต่าท่ีต้องช าระท้ังหมด” หรือ สามารถช าระเงินเต็มจ านวน ซึ่งระบุในช่อง “ยอดคงค้างท่ีเรียกเก็บแล้ว” 

ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี 

• วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date) : ทุกวันที่ 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 25 ของเดือน (ขึ้นอยู่กับ

ลูกค้าแต่ละราย) 

• วันครบก าหนดช าระ (Payment Due Date) : นับจากวันที่สรุปยอดบัญชี ไปอีก 24 วัน (นับรวมวันเสาร์ 

วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยดูได้จากใบแจ้งยอดบัญชี 

• ท่านจะต้องช าระเงินภายในไม่เกินวันท่ีครบก าหนดช าระ โดยช าระเต็มจ านวนหรือช าระข้ันต่าตามท่ีระบุ

ในใบแจ้งยอดบัญชี หากช าระล่าช้าอาจมีค่าปรับหรือค่าติดตามทวงถามหน้ี 

12. การแจ้งได้รับช าระเงินจากลูกค้า : ลูกค้าท่ีสมัครตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ท่ีธนาคารได้ส่งให้ท่านใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางช่องทางดิจิทัล ตามท่ีท่านได้แจ้งไว้กับธนาคาร หลังจากวันท่ีได้สรุปยอดบัญชี

แล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดจ านวนเงนิทีท่่านช าระของรอบบัญชทีี่ผ่านมา ประกอบดว้ย เงินต้น, ดอกเบ้ีย และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 

13. ล าดับการตัดช าระหน้ี : กรณีที่ลกูค้ามีการช าระยอดหนี้ของบัตรกดเงินสดเข้ามาธนาคาร จะน าเงนิที่ได้รับช าระไปตัดช าระหนี้

ตามล าดับ ดังนี ้

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ และภาษีมูลค่าเพ่ิม เชน่ ค่าธรรมเนียมการตดิตามทวงถามหนี้ เป็นต้น 

2. ดอกเบ้ีย เชน่ ดอกเบ้ียจากรายการเบิกถอนหรือโอนเงนิสด, บริการเงินสดผ่อนชลิล์ ชิลล์, รายการผ่อนช าระ

ค่าสินค้าหรือค่าบริการเป็นงวด, เป็นต้น 

3.  เงินต้น เช่น เงนิต้นจากการเบิกถอนหรือโอนเงินสด, เงนิต้นจากบริการเงนิสดผ่อนชลิล์ ชิลล์, เงนิต้นจาก

รายการผ่อนช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการ, เป็นต้น  

 

งวดที่ 1 ค่าธรรมเนียม → ดอกเบีย้ → เงินตน้

งวดที่ 2 ค่าธรรมเนียม → ดอกเบีย้ → เงินตน้

งวดที่ 3 ค่าธรรมเนียม → ดอกเบีย้ → เงินตน้

ล ำดับกำรตัดช ำระหนี้

 

 

14. การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ

ให้บริการ หรือการแจ้งเตือนท่ีส าคัญ

ต่าง ๆ : 

• ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ 

- เมื่อมีการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของลกูค้า ธนาคาร

จะมีการส่ือสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบลว่งหน้าในระยะเวลาที่

เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร 

• ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคารทราบ 

- กรณีท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น  ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ท างาน ที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ และรายละเอียดต่าง ๆ ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การส่ือสาร

ข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขา ttb รวมทั้งช่องทางอ่ืน ๆ ของธนาคารที่อาจ

เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

15. ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน • หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเตมิ ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่    

     www.ttbbank.com หรือตดิต่อสอบถามได้ที่ ttb contact center โทร.1428 หรือที่ ttb ทกุสาขา 

• กรณีมขี้อร้องเรียนใด ๆ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนไดท้ี่ ttb contact center โทร.1428 หรือที ่ttb ทกุสาขา 

 

http://www.ttbbank.com/
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ค าเตือน 

✓ โปรดเก็บรหัสเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบ รวมถึงไมม่อบบัตร หรือรหัสกด ATM ให้บุคคลอืน่ใชแ้ทน กรณีบัตรหายให้รีบอายัด 

เพราะท่านอาจต้องจ่ายยอดทีไ่มไ่ด้ใช ้

✓ สินเชื่อบุคคล ดอกเบ้ียคิดตั้งแตว่ันทีไ่ด้รับเงินกู้ โดยหากท่านผดินัดช าระอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เพ่ิม 

✓ ท่านควรเข้าใจผลิตภณัฑ์และเงื่อนไขก่อนตดัสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ttb contact center โทร.1428 หรือ ศึกษา

เพ่ิมเติมที ่www.ttbbank.com  

 

คิด 360 องศา ก่อนตัดสินใจกู้ ! 

✓ การกูค้ร้ังนีม้ีความจ าเป็น และมวีัตถปุระสงค์ทีช่ัดเจน 

✓ หลังจากการกูค้ร้ังนี้จะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินทั้งในปจัจุบัน และอนาคต  

✓ ท่านได้ประมาณรายรับรายจ่ายหลงัช าระยอดผ่อนต่อเดือนแลว้ว่า มีเงนิคงเหลือเพียงพอต่อการด ารงชีวติโดยไม่ล าบาก และมคีวามสามารถในการ

ช าระยอดผ่อนต่อเดือนได้จนครบสัญญา 

 

http://www.ttbbank.com/

