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สินเช่ือบตัรกดเงนิสด ทีทีบ ีแฟลช
บรกิารสินเช่ืออเนกประสงคใ์นรูปของวงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีน
(Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคล
คาประกนั เพ่ือเปน็วงเงนิสํารองใหล้กูคา้ ดว้ย 4 บรกิารหลกั
(1) บรกิารเงนิสดกดทันที (cash advance) (2) บรกิารเงนิสด
ส่ังได้ (cash transfer) (3) บริการเงนิสดผ่อนชิลล์ ชิลล์
(cash chill chill) (4) บรกิารแบง่จ่ายรายเดอืน (pay plan)

สินเช่ือ อเนกประสงค ์ในรูปแบบของวงเงนิสินเช่ือ ท่ีมีกาํหนด
ระยะเวลา (Term Loan) เพ่ือใช้ในการอุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคาประกัน โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก

สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์ ใหบ้รกิารสําหรบัลูกคา้เฉพาะ
กลุ่มในรูปแบบของวงเงนิสินเช่ือท่ีมีกําหนดระยะเวลา (Term
Loan) เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้
หลกัทรพัย์หรอืบุคคลคาประกัน

สินเช่ือสวสัดกิารอเนกประสงค์ ให้บรกิาร สําหรบัลูกค้ากลุ่ม
ข้าราชการบํานาญทหาร ในรูปแบบของวงเงินสินเช่ือท่ีมี
กําหนดระยะเวลา (Term Loan) เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้งใช้หลักทรพัย์หรอืบุคคลคาประกัน

บตัรกดเงนิสด ททีบี ีแฟลช
(ttb flash card)

สินเช่ือบุคคล ททีบีี แคชทโูก
(ttb cash2go personal loan)

วงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีน (Revolving Credit) สินเช่ือท่ีมีกาํหนดระยะเวลา (Term Loan) สินเช่ือท่ีมีกําหนดระยะเวลา (Term Loan) สินเช่ือท่ีมีกําหนดระยะเวลา (Term Loan)

สินเช่ือสวัสดิการบําเหน็จตกทอด ทีทีบีสําหรบัข้าราชการ
บํานาญทหาร (ttb benefitplus loan - mof)

สินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค ์ทีทีบี
แบบไม่มีหลักทรพัยค์�าประกัน (ttb benefitplus loan)

• พนักงานประจาํ / ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ
 o อาย ุ20 – ไม่เกนิ 60 ปี
 o รายไดป้ระจําตัง้แต ่15,000 บาท / เดอืน ข้ึนไป
 o อายงุานปจัจุบนั ตัง้แต ่4 เดอืน ขึ้นไป
• ผูป้ระกอบธรุกิจส่วนตวั / เจ้าของกจิการ
 o อาย ุ20 – ไม่เกนิ 60 ปี
 o รายไดป้ระจําตัง้แต ่30,000 บาท / เดอืน ข้ึนไป
 o กจิการปัจจุบัน จดทะเบยีนดาํเนินการตัง้แต ่2 ปี ขึ้นไป

• พนกังานประจาํ / ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ
  o อายุ 20 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชําระคืนต้อง
   ไม่เกนิ 60 ป)ี
  o รายได ้ประจําตัง้แต ่20,000 บาท / เดอืน ขึ้นไป
  o อายงุานปัจจุบนั ตัง้แต ่4 เดอืน ขึ้นไป
• ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตัว / เจ้าของกจิการ
  o อายุ 25 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชําระคืนต้อง
   ไม่เกนิ 60 ป)ี
  o รายได ้ประจําตัง้แต ่30,000 บาท / เดอืน ข้ึนไป
  o กจิการปจัจุบนั จดทะเบยีนดาํเนินการตัง้แต ่2 ป ีขึ้นไป

สําหรบัลกูคา้เฉพาะกลุ่ม ท่ีองค์กร / หน่วยงานตน้สังกัดของ
ผู้กู้ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการรับบริการสินเช่ือ
สวสัดกิารรว่มกับ ทีทีบ ีไดแ้ก่ 
- หน่วยงานขา้ราชการทหาร
- ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานมหาวิทยาลัย
 นอกระบบ, อาจารย์มหาวทิยาลัยเอกชน (บางแหง่) 
- บรษัิทเอกชน (บางแหง่)

สําหรบัข้าราชการบํานาญทหารท่ีมีสิทธิใ์นบําเหน็จ ตกทอด

15,000 - 1,500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
เฉลีย่ตอ่เดือน 
* กรณีลูกค้าใหม่ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000
บาท วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และจํานวนสถาบันผูใ้หบ้รกิารไม่เกนิ 3 แหง่

ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า สูงสุดไม่เกนิจํานวนเงนิในหนังสือรบัรองสิทธิบ์าํเหน็จ ตกทอด

ชําระเตม็จํานวน หรอื ชําระบางส่วนหรอืขัน้ต�า 3% ของยอด
เงินตามใบแจ้งสรุปยอดบัญชี (Statement) หรือ ชําระเป็น
รายงวด ๆ ละเท่า ๆ กนั นานสูงสุด 60 งวด ขึ้นอยู่กบับรกิาร
ท่ีเลอืกใช้

ผอ่นชําระรายเดอืนเท่ากนัทุกงวดตามระยะเวลาท่ีเลอืก ผอ่นชําระรายเดอืนเท่ากันทุกงวด ตามระยะเวลาเงนิกู้ ผ่อนชําระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกงวด โดยกรมบัญชีกลาง
ทําการหักเงนิบํานาญรายเดือนของผู้กู้เพ่ือชําระหน้ีให้ ทีทีบี

25% ท้ังน้ีอัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถ
เรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบ้ียปัจจุบันได้ท่ี www.ttbbank.com

17 - 25% ท้ังน้ีอตัราดอกเบ้ียอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยสามารถ
เรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ท่ี www.ttbbank.com

ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า MRR - 1.525% ตอ่ปี

ตามวนัท่ีลกูคา้ใช้จรงิ 12 - 60 เดอืน ขึ้นอยูก่บักลุม่ลกูคา้โดยระยะเวลาผอ่นชําระกบัอายุผูกู้ร้วมกัน
แลว้ไม่เกิน 60 ปี

ไม่กําหนด โดยระยะเวลาผ่อนชําระกับอายุผู้กู้รวมกันแล้ว
ไม่เกิน 90 ปี

15,000 – 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
* กรณีลูกค้าใหม่ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000
บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และจํานวนสถาบันผู้ให้บริการไม่เกิน 3 แห่ง

สินเช่ือบุคคล ททีีบ ี(Product Catalog)


