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ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บัตรเครดติ ttb so fast 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตอ่ไปนีใ้ชก้บักำรเขำ้รว่มโครงกำรสะสมคะแนน ttb rewards plus ของบตัรเครดิต           

ttb so fast                   

เงือ่นไขกำรสะสมคะแนน 

▪ รบั 1 คะแนนสะสม จำกทกุยอดใชจ้่ำยผ่ำนบตัร 10 บำท  

▪ จ ำกัดคะแนนสะสมจำกยอดกำรใชจ้่ำยผ่ำนบัตรเครดิตสูงสุด 20,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบ

บญัชี (คะแนนสงูสดุ 20,000 คะแนนเป็นยอดรวมกนัของทัง้บตัรหลกัและบตัรเสริม โดยคะแนน

จะปรำกฏท่ีบตัรหลกั) 

 

ข้อยกเว้นกำรรับคะแนนสะสม ttb rewards plus ส ำหรับบัตรเครดติ 

จะไม่ไดร้ับคะแนนสะสมจำกรำยกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต ประกันชีวิตท่ีพ่วง Unit Link, กองทุนรวมทุก

ประเภท, รำยกำรใชบ้ตัรเบิกเงินสดล่วงหนำ้ Cash Advance, รำยกำรใชจ้่ำยท่ีมีกำรยกเลิก, รำยกำรช ำระค่ำ

ดอกเบีย้, รำยกำรช ำระค่ำปรบั และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ, ยอดซือ้หรือช ำระค่ำประกนัทกุประเภท, รำยกำรยอด

ใชจ้่ำยปกติเป็นรำยกำรแบ่งจ่ำย so goood, รำยกำรใชบ้ตัรช ำระตำมแผนขกำรผ่อนช ำระ ณ รำ้นคำ้ Pay Plan, 

รำยกำรเงินสดผ่อนชิลล์ๆ  Cash chill chill, รำยกำรโอนเงิน Cash transfer, รำยกำรแลกเงินตรำต่ำงประเทศ, 

ยอดใชจ้่ำยเชิงธุรกิจ [ยอดใชจ้่ำยเชิงธุรกิจคือ ยอดใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้โดยมีผลประโยชนต์อบแทน และไมใ่ช่ยอดใช้

จ่ำยในชีวิตประจ ำวนัท่ีเกิดจำกกำรอปุโภคและบริโภคโดยตรงในครวัเรือนของผูถื้อบตัร เช่น ยอดกำรซือ้สินคำ้

แบบขำยส่งเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อ ยอดช ำระค่ำเบีย้ประกนัท่ีตวัแทนประกนัช ำระแทนลกูคำ้ของตน ยอดช ำระ

ค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร/ค่ำสินคำ้แทนบุคคลอื่น/กำรซือ้สื่อโฆษณำออนไลน ์เช่น Google Ads, Facebook Ads และ 

อื่น ๆเป็นตน้ (MCC Code ดงันี ้ 4215, 4225, 4812, 5968, 5983, 6513, 7296, 9402  2741, 2791, 2842, 

4214, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5094, 5099, 5111, 

5122, 5131, 5137, 5139, 5169, 5172, 5192, 5193, 5198, 5199, 5818, 7311,  7372, 7375, 7379, 

7399,8734)] 

▪ บญัชีบตัร หมำยถงึ บตัรหลกัและบตัรเสริมนบัรวมกนั 

▪ คะแนนสะสมส ำหรบักำรใชแ้ลกของรำงวลัจะมีอำย ุ 4 ปีนบัจำกวนัท่ีไดร้บัคะแนน หำกพน้ก ำหนด

ระยะเวลำดงักลำ่วจะถือวำ่คะแนนหมดอำยจุะไมส่ำมำรถน ำมำใชส้ิทธิแลกรบัของรำงวลัไดอ้ีกตอ่ไป  
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▪ คะแนนสะสมจะถกูแสดงในใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดิต (Statement) โดยจะแสดงจ ำนวนคะแนน

ท่ีไดร้บั จ ำนวนคะแนนสะสมท่ีใชไ้ป และคะแนนสะสมท่ีคงเหลือโดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบคะแนน

สะสม และวนัหมดอำยไุดจ้ำกใบแจง้ยอดคำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดิต (Statement) หรือสอบถำมเพ่ิมเติมจำก 

ttb contact center โทร. 1428  

▪ ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรค ำนวณคะแนนสะสม แกไ้ขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดนี ้รวมทัง้กำร

เปลี่ยนแปลงวิธีกำรและอตัรำกำรสะสมคะแนนส ำหรบัแลกรบัของรำงวลัโดยจะแจง้ใหท้่ำนทรำบใน

ช่องทำงต่ำง ๆของธนำคำร  และคะแนนสะสมในโครงกำร ท่ำนไม่สำมำรถโอนคะแนนสะสมใหแ้ก่

บคุคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได ้

 

หลักเกณฑก์ำรแลกของรำงวัล 

1. สงวนสิทธ์ิเฉพำะผูถื้อบตัรหลกัเป็นผูด้  ำเนินกำรแลกรบัของรำงวลัตำมเกณฑท่ี์ธนำคำรก ำหนด โดยผูถื้อ

บตัรหลกัสำมำรถใชค้ะแนนจำกบตัรอื่นภำยใตช่ื้อผูถื้อบตัรเดยีวกนัและสำมำรถรวมคะแนนสะสมเพ่ือแลก

ของรำงวลัได ้ยกเวน้รำยกำรแลกไมลส์ะสม Royal Orchid Plus (ROP) และรำยกำรแลกเครดิตเงินคืน ซึง่

ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอียดของรำงวลัทัง้หมดไดท่ี้ www.ttbbank.com/rewards โดยแจง้ควำมจ ำนง

แลกรบัของรำงวลัผ่ำน ttb contact center โทร. 1428 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่ำนแอป ttb touch / ttb 

internet banking (ทกุวนัเวลำ 6.00-22.00 น.) 

2. วิธีกำรแลกรบัของรำงวลั 

• วิธีท่ี 1 ใชค้ะแนนสะสมแลกรับของรำงวัลอำทิเช่น สินคำ้ต่ำง ๆ บัตรก ำนัล เงินบริจำค โดยไม่เสีย

คำ่ใชจ้่ำยใด ๆ ทัง้สิน้ 

• วิธีท่ี 2 ใชค้ะแนนสะสม และช ำระเงินเพ่ิมบำงส่วนในกำรแลกรบัของรำงวลั ในกรณีนี ้ ธนำคำรจะท ำ

กำรเรียกเก็บเงินผ่ำนบัตรเครดิตของสมำชิกบัตรโดยยอดเรียกเก็บเงินจะระบุอยู่ในใบแจ้งยอด

คำ่ใชจ้่ำยบตัรเครดิต (Statement) และใบก ำกบัภำษี (Invoice) ของสมำชิกบตัร ในกรณีท่ีสมำชิกบตัร

ไม่มีวงเงินคงเหลือในบัญชีบัตรเพียงพอทำงธนำคำรสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกรำยกำรแลกของรำงวลั

นัน้ ๆ 

• วิธีท่ี 3 ใชค้ะแนนสะสมแลกเป็นเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรเครดิต (Cash Back) ตำมเกณฑท่ี์ธนำคำร

ก ำหนด และธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิน ำเครดิตเงินคืนเขำ้บญัชีบตัรเครดิตของสมำชิกเท่ำนัน้ในรอบบญัชี

ถดัไป 

 

http://www.ttbbank.com/rewards
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• วิธีท่ี 4 ใช้คะแนนสะสมรับไมลส์ะสม Royal Orchid Plus (ROP) ของ Thai Airways ตำมเกณฑ์ท่ี

ธนำคำรก ำหนดทัง้นี ้สมำชิกบตัรจะตอ้งเป็นสมำชิกของ ROP อยู่แลว้ และเมื่อโอนคะแนนสะสมเป็น

ไมลส์ะสมแลว้ จะไม่สำมำรถโอนกลบัไดร้วมถึงสมำชิกจะไม่สำมำรถโอนคะแนนสะสมไปเป็นไมล์

สะสม ROP ของบุคคลอื่นได ้ทัง้นีส้มำชิกบตัรตอ้งปฏิบตัิตำมกฎระเบียบกำรสะสมไมล ์ROP ท่ีท่ำน

เป็นสมำชิก 

• วิธีท่ี 5 ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัคะแนน BIG Points ของ AirAsia ตำมเกณฑท่ี์ธนำคำรก ำหนด ทัง้นี ้

สมำชิกบตัรจะตอ้งเป็นสมำชิก BIG Shot อยู่แลว้จึงจะโอนได ้และเมื่อโอนคะแนนสะสมเป็นคะแนน 

BIG Points แลว้ไม่สำมำรถโอนกลบัได ้รวมถึงสมำชิกจะไม่สำมำรถโอนคะแนนสะสมไปเป็นคะแนน 

Big Points ของบุคคลอื่นได ้ทัง้นีส้มำชิกตอ้งปฏิบตัิตำมกฎระเบียบกำรสะสม BIG Points ท่ีท่ำนเป็น

สมำชิก 

3. กำรแลกรบัของรำงวลัโดยกำรใชค้ะแนนสะสมรำยกำร ttb rewards plus สงวนสิทธ์ิเฉพำะสมำชิกบตัร ทัง้

บตัรหลกั และบตัรเสริมท่ีมีสถำนะปกติไม่มีกำรผิดนดัช ำระค่ำใชจ้่ำยในเวลำท่ีก ำหนด ไม่มียอดคำ้งช ำระ

เกินวงเงินท่ีไดร้บั และยงัคงสถำนะกำรเป็นสมำชิกบตัร ณ วนัท่ีขอแลกของรำงวัล ในกรณีท่ีท่ำนตอ้งกำร

ยกเลิกกำรเป็นสมำชิกบัตรท่ำนจะตอ้งใชค้ะแนนสะสมแลกของรำงวัลก่อนกำรยกเลิกบัตรเครดิต ซึ่ง

จะตอ้งเป็นกำรแลกโดยใชค้ะแนนเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถแลกเป็นเครดิตเงินคืนเขำ้บัญชีบัตรเครดิต (Cash 

Back) ได ้มิฉะนัน้ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรแลกของรำงวลัตำมเง่ือนไข 

4. เมื่อธนำคำรไดร้บัค ำสั่งกำรแลกรบัของรำงวลัแลว้ ท่ำนจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยกำรของรำงวลั หรือ

ยกเลิกรำยกำรแลกของรำงวลั 

5. ธนำคำรสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกำรแลกรบัของรำงวลัและ/หรือรำยกำรสินคำ้ต่ำง ๆ และ/

หรือคะแนนสะสมท่ีใชแ้ลกของก ำนลัแต่ละรำยกำร ตลอดจนกำรยกเลิกรำยกำร ttb rewards plus โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

กำรจัดส่งของรำงวัล 

1. ผูจ้ัดหำของรำงวัลจะรบัผิดชอบในกำรจัดส่งของรำงวัลตำมสถำนท่ีท่ีท่ำนแจง้ไวส้  ำหรับกำรจัดส่งบัตร

เครดิต หรือกำรจดัส่งใบแจง้ยอดค่ำใชจ้่ำยบตัรเครดิตโดยไม่คิดค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ทัง้สิน้ ทัง้นีจ้ะตอ้งเป็นกำร

จัดส่งภำยในประเทศเท่ำนั้น ยกเวน้ของรำงวัลบำงรำยกำรท่ีมีเง่ือนไขในกำรจัดส่งหรืออำจเสียหำย

เน่ืองจำกกำรจัดส่งซึ่งธนำคำร หรือบริษัทผูผ้ลิต หรือตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะแจง้ใหส้มำชิกบัตรทรำบถึง

สถำนท่ีท่ีสมำชิกบตัรจะตอ้งมำติดตอ่ขอรบัของรำงวลัตอ่ไป 

2. ท่ำนควรตรวจสอบของรำงวลัโดยทันทีหรือ ณ เวลำท่ีไดร้บัของรำงวลัหำกพบควำมช ำรุดบกพร่อง ใด ๆ 

ขอใหท้่ำนติดต่อผูจ้ัดหำของรำงวัลโดยตรงตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีแจง้ไวห้รือสอบถำมเพ่ิมเติมจำก  ttb contact 

center โทร. 1428  
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3. บริษัทผูผ้ลิตหรือตวัแทนผูจ้ัดจ ำหน่ำยของรำงวลัจะจัดส่งของรำงวลัใหส้มำชิกบัตรภำยใน 2-4 สปัดำห์

หลงัจำกท่ีธนำคำรไดร้บัค ำสั่งกำรแลกของรำงวลัจำกสมำชิกบตัร ยกเวน้กรณีท่ีของรำงวลัหมด หรืออยู่ใน

ระหวำ่งรอกำรผลิตอำจท ำใหร้ะยะเวลำกำรสง่ของรำงวลัตอ้งลำ่ชำ้ออกไปในกรณีท่ีรำยกำรแลกของรำงวลั

มีจ ำนวนสินคำ้คงเหลือไม่เพียงพอหรือหมดหรือเปลี่ยนรุน่กำรผลิตเป็นตน้ ธนำคำรหรือผูจ้ดัหำของรำงวลั

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัหำสินคำ้ท่ีมีรุ่นกำรผลิตคณุภำพ และรำคำท่ีใกลเ้คียงกนัทดแทนหรือขอสงวนสิทธ์ิ

ในกำรยกเลิกสินค้ำดังกล่ำว โดยท่ำนจะรับทรำบข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจำกเจ้ำหน้ำท่ี                           

ttb contact center โทร. 1428 ท่ีรบัแลกของรำงวลั 

 

เบด็เตล็ด 

1. ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนของรำงวลัและ/หรือขอใหส้มำชิกรบัผิดชอบใน

ควำมเสียหำยตำมมลูค่ำคะแนนสะสมท่ีใชแ้ลกรบัของรำงวลั  หรือเพิกถอนกำรเป็นสมำชิกบัตรดว้ย หำก

พบวำ่สมำชิกบตัรผูน้ัน้ ทจุริตฉอ้ฉล ปลอมแปลง หรือกระท ำกำรดว้ยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือใหไ้ดร้บัของรำงวลัมำ

โดยไมเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของธนำคำร 

2. ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรใชค้ะแนนสะสมจำกบตัรเครดิตหรือกำรไดร้บัประโยชนอ่ื์นจำกกำร

ใชบ้ัตรเครดิตเพ่ือแลกรับของรำงวัลหำกผูถื้อบัตรใชบ้ัตรเครดิต โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ

กำรคำ้หรือกำรพำณิชยกรรม 

3. ธนำคำรมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือบริกำรหำกสมำชิกบัตรต้องกำรทรำบ

รำยละเอียดเก่ียวกับตัวสินคำ้/คุณประโยชนส์ินคำ้ โปรดติดต่อโดยตรงท่ีบริษัทผูผ้ลิต หรือตัวแทนผูจ้ัด

จ ำหน่ำยท่ีระบไุว ้หรือสอบถำมเพ่ิมเติมจำก ttb contact center โทร. 1428  


