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บริการโปรแกรมผ่อนช าระ 

การสมัครโปรแกรมผ่อนช าระ  สามารถท าได้โดยมีรายการซื้อสินค้า/บริการเป็นเงินสกุลไทยบาท และระบบ
บันทึกรายการลงในบัตรเครดิตแล้ว 

* จ านวนเงินขั้นต่ าตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร 

 สามารถท าได้ทีละรายการซื้อสินค้า/บริการ 

 ไม่จ ากดัจ านวนรายการหรือยอดเงินสูงสุด  
จ านวนเงินขั้นต่ า 
 

 ยอดซื้อสินคา้/บริการ ขั้นต่ ารายการละ 1000 บาท 

 การสมัครโปรแกรมผ่อนช าระแตล่ะครั้งต้องมียอดรวมรายการซื้อสินค้า/บริการ
ขั้นต่ า 3000 บาท 

 จ านวนเงินผ่อนช าระรายเดือน ขัน้ต่ า 500 บาท  (ต่อครั้ง) 
ระยะเวลาการผ่อนช าระ 3 เดือน  6 เดอืน และ 10 เดือน  
ค่าธรรมเนียมการผ่อนช าระ
รายเดือน 

ค่าธรรมเนียมการผ่อนช าระรายเดือน = ยอดที่ท ารายการผ่อนช าระ / ระยะเวลาการ
ผ่อนช าระ  
ในกรณีไม่สามารถแบง่จ านวนเงนิผ่อนช าระได้เทา่กันในแต่ละเดอืน จะคิดยอดตา่งที่
ต้องผ่อนช าระในเดือนแรก  
ตัวอยา่ง : 
ยอดซื้อสินคา้/บริการ 10000 บาท สมัครโปรแกรมผ่อนช าระ 3 เดอืน 
ยอดผ่อนช าระเดือนแรกจะเป็น 3334 บาท เดือนที่ 2 และ 3 เป็น 3333 บาทต่อเดือน 
 

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนช าระ
(อัตราดอกเบีย้คงทีร่ายเดือน 
0.8%) 

ระยะเวลาการผ่อนช าระ อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ยรายปี
แบบลดต้นลดดอก 

3 เดือน 2.4% 14.34% 
6 เดือน 4.8% 16.27% 
10 เดือน 8.0% 17.09% 
*โปรโมชั่น 3 เดือน 
(วันน้ี – 31 พ.ค. 2559) 

0% 0% 

 ดอกเบี้ยการผ่อนช าระท้ังหมด = ยอดที่ท ารายการผ่อนช าระ x อัตราดอกเบี้ย
คงที ่

 ดอกเบี้ยการผ่อนช าระรายเดือน =  ยอดที่ท ารายการผ่อนช าระ x 0.8%  
ตัวอยา่ง : 
ยอดซื้อสินคา้/บริการ 10000 บาท สมัครโปรแกรมผ่อนช าระ 3 เดอืน 
ดอกเบี้ยการผ่อนช าระท้ังหมด 240 บาท  
ดอกเบี้ยการผ่อนช าระรายเดือน 80 บาท 
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วงเงินบัตรเครดิต  การสมัครโปรแกรมผ่อนช าระ จะต้องมวีงเงินบัตรเครดติคงเหลือมากกว่า
ดอกเบี้ยการผ่อนช าระท้ังหมด 

 วงเงินบัตรเครดิตจะถกูอายัดเทา่กับยอดผ่อนช าระ และวงเงินจะกลับคืนเมื่อ
ลูกค้าผ่อนช าระคืนในแต่ละเดือน 

ก าหนดการผ่อนช าระและ
การช าระเงิน 

 ยอดผ่อนช าระเดือนแรกจะถกูบันทึกในบัตรเครดิตหลังจากวันท่ีสมัคร
โปรแกรมผ่อนช าระ 1 วัน 

 ยอดผ่อนช าระเดือนตอ่ๆไปจะถูกบันทึกในบัตรเครดิตวันเดียวกันกบัยอดผ่อน
ช าระเดือนแรก 

 ยอดผ่อนช าระท่ีถูกเรยีกเก็บตามรอบใบแจ้งยอดช าระขึ้นอยู่กับวันที่บันทึก
ยอดผ่อนช าระในบัตรเครดิต  ซึง่ยอดผ่อนช าระท่ีเรียกเก็บเสมือนเป็นยอดซื้อ
สินค้า/บริการตามปกติ เพื่อใหท้่านใช้จา่ยผ่านบตัรได้อยา่งมคีวามสุข 

ตัวอยา่ง : 
ยอดซื้อสินคา้/บริการ 10000 บาท สมัครโปรแกรมผ่อนช าระ 3 เดอืน วันท่ี 2 ก.ย. 
ยอดผ่อนช าระจะถกูบันทึกในบัตรเครดิตทุกวันท่ี 3 ของแต่ละเดือน 
วันครบรอบก าหนดช าระเดือนแรกคือ วันท่ี 25 ต.ค. 
 

การยกเลิกโปรแกรมผ่อน
ช าระ 

การช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ 

 ต้องช าระยอดผ่อนช าระคงเหลือทั้งหมด 

 สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านชอ่งทาง Call Center 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ คิดเป็น 1% ของยอดผ่อน
ช าระคงเหลือ 

 ยอดผ่อนช าระคงเหลือจะถกูบันทึกในบัตรเครดิตในวันที่แจ้งขอช าระเงินปิด
ยอดการผ่อนช าระ 

ตัวอยา่ง : 
ยอดซื้อสินคา้/บริการ 10000 บาท สมัครโปรแกรมผ่อนช าระ 3 เดอืน วันท่ี 2 ก.ย. 
แจ้งขอช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ วันท่ี 1 ต.ค. 
วันท่ี 1 ต.ค. ยอดผ่อนช าระคงเหลือ (เดิมระบบบันทึกยอดผ่อนช าระยอดแรกแล้ว ยอด
ผ่อนช าระคงเหลือเทา่กับ 6666 บาท) จะถูกเรยีกเก็บพร้อมกับค่าธรรมเนียมการช าระ
เงินปิดยอดการผ่อนช าระเท่ากับ 66.66 บาท 
 
การผิดนัดช าระ 

 เมื่อมกีารผิดนัดช าระ 1 ครั้งหลังจากสมคัรโปรแกรมผ่อนช าระ ระบบจะยกเลิก
โปรแกรมผ่อนช าระอัตโนมตัิ โดยจะบันทึกยอดผ่อนช าระคงเหลือพร้อมกับ
ดอกเบี้ยผ่อนช าระ 1 เดือน 
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เงื่อนไข  สามารถสมคัรโปรแกรมผ่อนช าระได้ก่อนวันตดัรอบบิล 1 วัน 
ตัวอยา่ง : ระบบบันทึกยอดซื้อสนิค้า/บริการ 10000 บาท วันท่ี 12 ส.ค. สามารถสมัคร
โปรแกรมผ่อนช าระได้ก่อนวันท่ี 30 ส.ค 

 โปรแกรมผ่อนช าระให้บรกิารเฉพาะผู้ถือบัตรหลักเทา่นั้น 
ตัวอยา่งใบแจง้ยอด ตัวอยา่ง : 

ระบบบันทึกยอดซื้อสินคา้/บริการ 10000 บาท วันที่ 12 ส.ค.  สมัครโปรแกรมผ่อนช าระ 
3 เดือน วันท่ี 13 ส.ค. แจ้งขอช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ วันท่ี 1 ก.ย. 
 
ใบแจง้ยอดเดือน ส.ค. 
12 ส.ค. ยอดซื้อสินคา้/ บริการ  -10000 บาท 
13 ส.ค. คืนยอดซื้อสินค้าในระบบและสมัครโปรแกรมผ่อนช าระ  +10000 บาท 
14 ส.ค. (1/3) ยอดผ่อนช าระ -3334 บาท 
14 ส.ค. ดอกเบี้ยการผ่อนช าระ -80 บาท 
ยอดช าระเตม็จ านวน  3414 บาท ยอดช าระขั้นต่ า 3414 บาท 
*ยอดช าระเต็มจ านวนและยอดช าระขั้นต่ าจะรวมยอดผ่อนช าระและดอกเบี้ยเหมือนกัน 
 
ใบแจง้ยอดเดือน ก.ย. 
1 ก.ย. ปรับยอดผ่อนช าระคงเหลือ---ช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ  -6666 บาท 
1 ก.ย. ปรับยอดคา่ธรรมเนียมในการช าระเงินปิดยอดการผ่อนช าระ  -66.66 บาท 
25 ก.ย. ช าระเงินคืน +3414 บาท 
ยอดช าระเตม็จ านวน  6732.66 บาท ยอดช าระขั้นต่ า 6732.66 บาท 
*ยอดช าระเต็มจ านวนและยอดช าระขั้นต่ าจะรวมยอดผ่อนช าระและดอกเบี้ยเหมือนกัน 
 
ใบแจง้ยอดเดือน ต.ค. 
25 ต.ค. ช าระเงินคืน +6732.66 บาท 
ยอดช าระเตม็จ านวน  0 บาท ยอดช าระขั้นต่ า 0 บาท 
 

 


