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สินเชื่อบุคคล ทีทบี ี (Product Catalog)
ชื่อผลิตภัณฑ์ /
สาระสาคัญ
1. ประเภทสินเชื่อ
2. ลักษณะผลิตภัณฑ์

3. กลุ่มลูกค้ ำ

4. วงเงินสินเชื่อ

5. ระยะเวลำกำรกู้

บัตรกดเงินสด ทีทบี ี แฟลช
(ttb flash card)

สินเชื่อบุคคล ทีทบี ี แคชทูโก
(ttb cash2go personal loan)

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit)
สินเชื่อบัตรกดเงินสด ทีทบี ี แฟลช บริกำรสินเชื่อ
อเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving
Credit) โดยไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้ำประกัน เพื่อเป็ น
วงเงินสำรองให้ ลกู ค้ ำ ด้ วย 4 บริกำรหลัก (1) บริกำรเงินสดกด
ทันที (cash advance)
(2) บริกำรเงินสดสัง่ ได้ (cash transfer) (3) บริกำรเงินสดผ่อน
ชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) (4) บริกำร ผ่อนสบำย ( pay plan)
• พนักงานประจา / ข้ าราชการ / พนักงานรั ฐวิสาหกิจ
o อำยุ 20 – ไม่เกิน 60 ปี
o รำยได้ ประจำตั ้งแต่ 15,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o อำยุงำนปั จจุบนั ตั ้งแต่ 4 เดือน ขึ ้นไป
• ผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัว / เจ้ าของกิจการ
o อำยุ 20 – ไม่เกิน 60 ปี
o รำยได้ ประจำตั ้งแต่ 30,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o กิจกำรปั จจุบนั จดทะเบียนดำเนินกำรตั ้งแต่ 2 ปี ขึ ้นไป

สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ (Term Loan)
สินเชื่อ อเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ
(Term Loan) เพื่อใช้ ในกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้ำประกัน โดยคิดอัตรำดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอก

15,000 – 300,000 บำท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน
*กรณีลกู ค้ ำใหม่ ที่มีรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่ำ 30,000 บำท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน และไม่
ตรวจสอบจำนวนสถำบันผู้ให้ บริกำรมีผลถึงวันที่ 31 ธันวำคม
2565
ตำมวันที่ลกู ค้ ำใช้ จริง

15,000 – 1,500,000 บำท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
* กรณีลกู ค้ ำใหม่ ที่มีรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่ำ 30,000 บำท วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 2 เท่ำของรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน และไม่ตรวจสอบจำนวน
สถำบันผู้ให้ บริกำรมีผลถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2565

ชำระเต็มจำนวน หรื อ ชำระบำงส่วนหรื อขั ้นต่ำ 3% ของยอดเงิน
ตำมใบแจ้ งสรุปยอดบัญชี (Statement) หรื อ ชำระเป็ นรำยงวดๆ
ละเท่ำๆกัน นำนสูงสุด 60 งวด ขึ ้นอยูก่ บั บริ กำรที่เลือกใช้
7. อัตรำดอกเบี ้ยปกติ (ต่อปี ) 25% ต่อปี ทั ้งนี ้อัตรำดอกเบี ้ยอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสำมำรถ
เรี ยกดูข้อมูลอัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ www.ttbbank.com
6. กำรชำระคืน

• พนักงานประจา / ข้ าราชการ / พนักงานรั ฐวิสาหกิจ
o อำยุ 20 - 59 ปี (อำยุรวมระยะเวลำผ่อนชำระคืนต้ อง ไม่เกิน 60 ปี )
o รำยได้ ประจำตั ้งแต่ 20,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o อำยุงำนปั จจุบนั ตั ้งแต่ 4 เดือน ขึ ้นไป
• ผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัว / เจ้ าของกิจการ
o อำยุ 20 - 59 ปี (อำยุรวมระยะเวลำผ่อนชำระคืนต้ องไม่เกิน 60 ปี )
o รำยได้ ประจำตั ้งแต่ 30,000 บำท / เดือน ขึ ้นไป
o กิจกำรปั จจุบนั จดทะเบียนดำเนินกำรตั ้งแต่ 2 ปี ขึ ้นไป

12 - 60 เดือน
ผ่อนชำระรำยเดือนเท่ำกันทุกงวดตำมระยะเวลำที่เลือก

17 – 25 % ต่อปี ทั ้งนี ้อัตรำดอกเบี ้ยอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสำมำรถ
เรี ยกดูข้อมูลอัตรำดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ www.ttbbank.com

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทบี ี
แบบไม่ มีหลักทรั พย์ คา้ ประกัน
(ttb benefitplus loan)
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ (Term Loan)
สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ให้ บริกำรสำหรับ
ลูกค้ ำเฉพำะกลุ่ม ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มี
กำหนดระยะเวลำ (Term Loan) เพื่อใช้ ในกำร
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดย ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการบาเหน็จตกทอด
ทีทบี ี สาหรั บข้ าราชการบานาญทหาร
(ttb benefitplus loan - mof)
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ (Term Loan)
สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ให้ บริกำร
สำหรับลูกค้ ำกลุ่มข้ ำรำชกำรบำนำญทหำร ใน
รูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลำ
(Term Loan) เพื่อใช้ ในกำรอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคล โดยไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้ำ
ประกัน

สำหรับลูกค้ ำเฉพำะกลุ่ม ที่องค์กร/หน่วยงำน
ต้ นสังกัดของผู้ก้ ู ได้ ลงนำมในบันทึกข้ อตกลงใน
กำรรับบริกำรสินเชื่อสวัสดิกำรร่วมกับ ทีทีบี
ได้ แก่
- หน่วยงำนข้ ำรำชกำรทหำร
- ข้ ำรำชกำร, พนักงำนรัฐวิสำหกิจ, พนักงำน
มหำวิทยำลัยนอกระบบ, อำจำรย์
มหำวิทยำลัยเอกชน (บำงแห่ง)
- บริษัทเอกชน (บำงแห่ง)
ขึ ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้ ำ

สำหรับข้ ำรำชกำรบำนำญทหำร ที่มีสิทธิ์ใน
บำเหน็จ ตกทอด

ขึ ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้ ำ โดยระยะเวลำผ่อนชำระกับ
อำยุผ้ กู ้ รู วมกันแล้ วไม่เกิน 60 ปี
ผ่อนชำระรำยเดือนเท่ำกันทุกงวด ตำระยะเวลำ
เงินกู้

ไม่กำหนด โดยระยะเวลำผ่อนชำระกับอำยุผ้ กู ้ ู
รวมกันแล้ วไม่เกิน 90 ปี
ผ่อนชำระเป็ นรำยเดือนเท่ำกันทุกงวด โดย
กรมบัญชีกลำงทำกำรหักเงินบำนำญรำยเดือน
ของผู้ก้ เู พื่อชำระหนี ้ให้ ทีทีบี
MRR-1.525% ต่อปี

ขึ ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้ ำ

สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์
บำเหน็จตกทอด

