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ชื่อผลิตภัณฑ์ / 
สาระส าคัญ 

บัตรกดเงนิสด ทีทบีี แฟลช 
(ttb flash card) 

สินเชื่อบุคคล ททีบีี แคชทโูก 
(ttb cash2go personal loan) 

สินเชื่อสวัสดกิารอเนกประสงค์ ททีบีี 
แบบไม่มีหลักทรัพย์ค า้ประกัน 

(ttb benefitplus loan) 

สินเชื่อสวัสดกิารบ าเหน็จตกทอด 
ททีบีี ส าหรับข้าราชการบ านาญทหาร 

(ttb benefitplus loan - mof) 
1. ประเภทสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (Revolving Credit) สินเช่ือท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan)  สินเช่ือท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan)  สินเช่ือท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan)  

2. ลกัษณะผลิตภณัฑ์ สินเช่ือบัตรกดเงนิสด ททีบีี แฟลช บริกำรสินเช่ือ
อเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน (Revolving 
Credit) โดยไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลค ำ้ประกนั เพ่ือเป็น
วงเงินส ำรองให้ลกูค้ำ ด้วย 4 บริกำรหลกั (1) บริกำรเงินสดกด
ทนัที (cash advance)  
(2) บริกำรเงินสดสัง่ได้ (cash transfer) (3) บริกำรเงินสดผ่อน
ชิลล์ ชลิล์ (cash chill chill) (4) บริกำร ผ่อนสบำย ( pay plan) 

สินเช่ือ อเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเช่ือท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 
(Term Loan) เพ่ือใช้ในกำรอปุโภคบริโภคส่วนบคุคล โดยไมต้่องใช้
หลกัทรัพย์หรือบคุคลค ำ้ประกนั โดยคิดอตัรำดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก 

สินเช่ือสวสัดิกำรอเนกประสงค์ ให้บริกำรส ำหรับ
ลกูค้ำเฉพำะกลุ่ม ในรูปแบบของวงเงนิสินเช่ือท่ีมี
ก ำหนดระยะเวลำ (Term Loan) เพ่ือใช้ในกำร
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล โดย  ไมต้่องใช้
หลกัทรัพย์หรือบคุคลค ำ้ประกนั  

สินเช่ือสวสัดิกำรอเนกประสงค์ ให้บริกำร
ส ำหรับลกูค้ำกลุ่มข้ำรำชกำรบ ำนำญทหำร ใน
รูปแบบของวงเงินสินเช่ือท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ 
(Term Loan) เพ่ือใช้ในกำรอปุโภคบริโภคส่วน
บคุคล โดยไมต้่องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลค ำ้
ประกนั 

3. กลุ่มลกูค้ำ •  พนักงานประจ า / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
o อำย ุ20 – ไมเ่กิน 60 ปี 
o รำยได้ประจ ำตัง้แต่ 15,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o อำยงุำนปัจจบุนั ตัง้แต่ 4 เดือน ขึน้ไป 

•  ผู้ประกอบธุรกจิส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 
o อำย ุ20 – ไมเ่กิน 60 ปี 
o รำยได้ประจ ำตัง้แต่ 30,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o กิจกำรปัจจบุนั จดทะเบียนด ำเนินกำรตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป 

•  พนักงานประจ า / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
o อำย ุ20 - 59 ปี (อำยรุวมระยะเวลำผ่อนช ำระคืนต้อง ไมเ่กิน 60 ปี) 
o รำยได้ ประจ ำตัง้แต่ 20,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o อำยงุำนปัจจบุนั ตัง้แต่ 4 เดือน ขึน้ไป 

•  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 
o อำย ุ20 - 59 ปี (อำยรุวมระยะเวลำผ่อนช ำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี) 
o รำยได้ ประจ ำตัง้แต่ 30,000 บำท / เดือน ขึน้ไป 
o กิจกำรปัจจบุนั จดทะเบียนด ำเนินกำรตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป 

ส ำหรับลกูค้ำเฉพำะกลุ่ม ท่ีองค์กร/หนว่ยงำน
ต้นสงักดัของผู้กู้  ได้ลงนำมในบนัทึกข้อตกลงใน
กำรรับบริกำรสินเช่ือสวสัดิกำรร่วมกบั ทีทีบี 
ได้แก่  
- หน่วยงำนข้ำรำชกำรทหำร 
- ข้ำรำชกำร, พนกังำนรัฐวิสำหกิจ, พนกังำน
มหำวิทยำลยันอกระบบ, อำจำรย์
มหำวิทยำลยัเอกชน (บำงแหง่)  
- บริษัทเอกชน (บำงแหง่) 

ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญทหำร ท่ีมีสิทธ์ิใน
บ ำเหน็จ ตกทอด 

4. วงเงินสินเช่ือ 15,000 – 300,000 บำท สงูสดุไมเ่กิน 5 เท่ำของรำยได้  
เฉล่ียต่อเดือน 
*กรณีลกูค้ำใหม ่ท่ีมีรำยได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่ำ 30,000 บำท 
วงเงินสงูสดุไมเ่กนิ 2 เท่ำของรำยได้เฉล่ียตอ่เดือน และไม่
ตรวจสอบจ ำนวนสถำบนัผู้ ให้บริกำรมีผลถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2565 

15,000 – 1,500,000 บำท สงูสดุไมเ่กิน 5 เท่ำของรำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
* กรณีลกูค้ำใหม ่ท่ีมีรำยได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่ำ 30,000 บำท วงเงนิ
สงูสดุไมเ่กิน 2 เท่ำของรำยได้เฉล่ียตอ่เดือน และไมต่รวจสอบจ ำนวน
สถำบนัผู้ ให้บริกำรมีผลถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 

ขึน้อยูก่บักลุ่มลกูค้ำ สงูสดุไมเ่กินจ ำนวนเงินในหนงัสือรับรองสิทธ์ิ
บ ำเหน็จตกทอด 

5. ระยะเวลำกำรกู้  ตำมวนัท่ีลกูค้ำใช้จริง 12 - 60 เดือน ขึน้อยูก่บักลุ่มลกูค้ำ โดยระยะเวลำผอ่นช ำระกบั
อำยผุู้กู้ รวมกนัแล้วไมเ่กนิ 60 ปี 

ไมก่ ำหนด โดยระยะเวลำผ่อนช ำระกบัอำยผุู้กู้
รวมกนัแล้วไมเ่กิน 90 ปี 

6. กำรช ำระคืน  ช ำระเต็มจ ำนวน หรือ ช ำระบำงส่วนหรือขัน้ต ่ำ 3% ของยอดเงนิ
ตำมใบแจ้งสรุปยอดบญัชี (Statement) หรือ ช ำระเป็นรำยงวดๆ 
ละเทำ่ๆกนั นำนสงูสดุ 60 งวด ขึน้อยูก่บับริกำรท่ีเลือกใช้ 

ผ่อนช ำระรำยเดือนเทำ่กนัทกุงวดตำมระยะเวลำท่ีเลือก ผ่อนช ำระรำยเดือนเทำ่กนัทกุงวด ตำระยะเวลำ
เงินกู้ 

ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนเทำ่กนัทกุงวด โดย
กรมบญัชีกลำงท ำกำรหกัเงินบ ำนำญรำยเดือน
ของผู้กู้ เพ่ือช ำระหนีใ้ห้ ทีทีบ ี

7. อตัรำดอกเบีย้ปกติ (ต่อปี) 25% ต่อปี ทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้อำจเปล่ียนแปลงได้โดยสำมำรถ
เรียกดขู้อมลูอตัรำดอกเบีย้ปัจจบุนัได้ท่ี www.ttbbank.com   

17 – 25 % ต่อปี ทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้อำจเปล่ียนแปลงได้โดยสำมำรถ
เรียกดขู้อมลูอตัรำดอกเบีย้ปัจจบุนัได้ท่ี www.ttbbank.com 

ขึน้อยูก่บักลุ่มลกูค้ำ  MRR-1.525% ต่อปี 
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