SD-137-V.12-TH
รายละเอียดเกียวกับดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับทีสถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ เริมใช้ ตังแต่วันที 12 กันยายน 2564
สินเชือบุคคล ทีทบี ี แคชทูโก (ttb cash2go personal loan)
1. ดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับ
1.1 อัตราดอกเบียปกติ ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับ (อัตราตําสุดถึง
อัตราสูงสุด)
1.2 อัตราดอกเบียผิดนัดชําระหนี
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
2.2 ค่าใช้จ่ายและภาษีทีจ่ายให้แก่หน่วยราชการ
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน

ตําสุด 17.0% ต่อปี ถึง สูงสุดไม่เกิน 25.0 % ต่อปี
อัตราดอกเบียปกติสงู สุดตามสัญญา + ส่วนเพิมร้อยละ 3 ไม่เกิน 25.0% ต่อปี

ธนาคารเป็ นผูร้ บั ชําระค่าอากรแสตมป์ แทนลูกค้า [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชือ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)]
ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระทีจุดบริการรับชําระเงิน* (เฉพาะเงินสด)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน)

ชําระผ่านเครือง ATM/CDM
ชําระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ทีทีบี ทัช

- เทสโก้ โลตัสทุกสาขา (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ สูงสุด 2 ครัง/วัน
- บิกซี (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน)
- ไปรษณียไ์ ทย (สูงสุด 50,000 บาท/รายการ / ยอดชําระสูงสุด 100,000 บาท/วัน)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชาํ ระหนีโดยการหัก
บัญชีกบั สถาบันการเงินอืน)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี**

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่มบี ริการ
ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

กทม. / ปริมณฑล 15 บาท / รายการ
ภูมิภาค
20 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ
กทม. / ปริมณฑล 10 บาท / รายการ
ภูมิภาค
15 บาท / รายการ

(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)

SD-137-V.12-TH
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
4. ค่าใช้จ่ายทีเป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี**
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง)
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชํารุด (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที 2 เป็ นต้นไป)
4.5 ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บตั รในการ
เบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

งวดละ 50 บาท / บัญชี (เมือค้างชําระ 1 งวด) งวดละ 100 บาท / บัญชี (เมือค้างชําระมากกว่า 1 งวด)
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี สําหรับกรณีลกู หนีมีหนีค้างชําระหรือหนีทีถึงกําหนดชําระสะสมทีไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

หมายเหตุ * ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการตามอัตราทีผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชําระเงิน และอาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยู่กบั ผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
** ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้าซําซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี เรืองการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี ลงวันที 13 สิงหาคม 2564
ทังนี ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็ นค่าใช้จ่ายต่างประเภทกันโดย ข้อ 3.4 เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทีธนาคารได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจากลูกค้า แต่สาํ หรับข้อ 4.1 เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในการติดตาม
ทวงถามหนีจากลูกค้าของธนาคาร ซึงเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากทีบริษัทภายนอกดําเนินการแทนให้

SD-137-V.12-TH
รายละเอียดเกียวกับดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับทีสถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ เริมใช้ ตังแต่วันที 12 กันยายน 2564
บัตรกดเงินสด ทีทบี ี แฟลช (ttb flash card)
1. ดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับ
1.1 ดอกเบียปกติ ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับ
1.2 อัตราดอกเบียผิดนัดชําระหนี
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
2.2 ค่าใช้จ่ายและภาษีทีจ่ายให้แก่หน่วยราชการ
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน

อัตราดอกเบียสูงสุดไม่เกิน 25.0 % ต่อปี
อัตราดอกเบียปกติสงู สุดตามสัญญา + ส่วนเพิมร้อยละ 3 ไม่เกิน 25.0% ต่อปี
ธนาคารเป็ นผูร้ บั ชําระค่าอากรแสตมป์ แทนลูกค้า [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชือ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)]
ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระทีจุดบริการรับชําระเงิน* (เฉพาะเงินสด)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน)

ชําระผ่านเครือง ATM/CDM
ชําระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ทีทีบี ทัช

- เทสโก้ โลตัสทุกสาขา (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ สูงสุด 2 ครัง/วัน)
- บิกซี (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน)
- ไปรษณียไ์ ทย (สูงสุด 50,000 บาท/รายการ / ยอดชําระสูงสุด 100,000 บาท/วัน)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชาํ ระหนีโดยการหัก
บัญชีกบั สถาบันการเงินอืน)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี**
4. ค่าใช้จ่ายทีเป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี**

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

กทม. / ปริมณฑล 15 บาท / รายการ
ภูมิภาค
20 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ
กทม. / ปริมณฑล 10 บาท / รายการ
ภูมิภาค
15 บาท / รายการ

(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)
(รวม VAT แล้ว)

ไม่มบี ริการ
ไม่คิดค่าบริการ
งวดละ 50 บาท / บัญชี (เมือค้างชําระ 1 งวด) งวดละ 100 บาท / บัญชี (เมือค้างชําระมากกว่า 1 งวด)
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี สําหรับกรณีลกู หนีมีหนีค้างชําระหรือหนีทีถึงกําหนดชําระสะสมทีไม่เกิน 1,000 บาท

SD-137-V.12-TH
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง)
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชํารุด (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที 2 เป็ นต้นไป)
4.5 ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บตั รในการ
เบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

หมายเหตุ * ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการตามอัตราทีผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชําระเงิน และอาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยู่กบั ผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
** ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้าซําซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี เรืองการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี ลงวันที 13 สิงหาคม 2564
ทังนี ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็ นค่าใช้จ่ายต่างประเภทกันโดย ข้อ 3.4 เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทีธนาคารได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจากลูกค้า แต่สาํ หรับข้อ 4.1 เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในการติดตาม
ทวงถามหนีจากลูกค้าของธนาคาร ซึงเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากทีบริษัทภายนอกดําเนินการแทนให้

SD-137-V.12-TH
รายละเอียดเกียวกับดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับทีสถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ เริมใช้ ตังแต่วันที 12 กันยายน 2564
สินเชืออเนกประสงค์ ประเภทไม่มีหลักประกัน สําหรับพนักงาน ทีเข้าทํางานกับธนาคาร ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
1. ดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับ
1.1 ดอกเบีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบียปรับ (อัตราตําสุดถึงอัตราสูงสุด)
ตําสุด MLR – 0.5% ต่อปี ถึง สูงสุดไม่เกิน 25.0 % ต่อปี *
1.2 อัตราดอกเบียผิดนัดชําระหนี
อัตราดอกเบียปกติสงู สุดตามสัญญา + ส่วนเพิมร้อยละ 3 ไม่เกิน 25.0% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
ธนาคารเป็ นผูร้ บั ชําระค่าอากรแสตมป์ แทนลูกค้า [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชือ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)]
2.2 ค่าใช้จ่ายและภาษีทีจ่ายให้แก่หน่วยราชการ
ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระผ่านเครือง ATM/CDM
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระทีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ทีทีบี ทัช
ไม่คิดค่าบริการ
ชําระทีจุดบริการรับชําระเงิน** (เฉพาะเงินสด)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน)
กทม. / ปริมณฑล 15 บาท / รายการ (รวม VAT แล้ว)
ภูมิภาค
20 บาท / รายการ (รวม VAT แล้ว)
- เทสโก้ โลตัสทุกสาขา (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ สูงสุด 2 ครัง/วัน
10 บาท / รายการ (รวม VAT แล้ว)
- บิกซี (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน)
10 บาท / รายการ (รวม VAT แล้ว)
- ไปรษณียไ์ ทย (สูงสุด 50,000 บาท/รายการ / ยอดชําระสูงสุด 100,000 บาท/วัน)
กทม. / ปริมณฑล 10 บาท / รายการ (รวม VAT แล้ว)
ภูมิภาค
15 บาท / รายการ (รวม VAT แล้ว)
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่คิดค่าบริการ
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชาํ ระหนีโดยการหัก
ไม่มบี ริการ
บัญชีกบั สถาบันการเงินอืน)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี***
ไม่คิดค่าบริการ
4. ค่าใช้จ่ายทีเป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี***
ไม่คิดค่าบริการ
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง)
ไม่คิดค่าบริการ
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชํารุด (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)
ไม่คิดค่าบริการ

SD-137-V.12-TH
ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที 2 เป็ นต้นไป)
4.5 ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บตั รในการ
เบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

หมายเหตุ * อัตราดอกเบีย MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา ซึงเป็ นอัตราดอกเบียลอยตัว และอาจเปลียนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร ซึงจะติดประกาศให้ทราบทีสาขาและที
www.ttbbank.com (ทังนี อัตราดอกเบีย MLR มีผลบังคับใช้ ตังแต่วนั ที 17 มิถนุ ายน 2564 = 6.125% ต่อปี )
** ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการตามอัตราทีผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชําระเงิน และอาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยู่กบั ผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
*** ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้าซําซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี เรืองการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี ลงวันที 13 สิงหาคม 2564
ทังนี ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.4 และ 4.1 ของธนาคาร เป็ นค่าใช้จ่ายต่างประเภทกันโดย ข้อ 3.4 เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทีธนาคารได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนีจากลูกค้า แต่สาํ หรับข้อ 4.1 เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในการติดตาม
ทวงถามหนีจากลูกค้าของธนาคาร ซึงเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากทีบริษัทภายนอกดําเนินการแทนให้

