
 

 
Marketing Campaign :   Aug 2022 

Period:      1 – 31 สงิหาคม 2565 

Venue:       โฮมโปร ทกุสาขา  และ www.homepro.co.th 
 

 

1. บตัรเครดติ โฮมโปร วซี่า แพลทนิมั  
• ตอ่ที ่1  ลด + รบัเพิม่สูงสดุ 7%*  

• ตอ่ที ่2  คะแนนแทนสว่นลด 13%* 
 

 

ตอ่ที ่1(1) เมือ่ชอ้ปทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา   
 ลดทันท ี3% ตัง้แตบ่าทแรก เฉพาะบัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 

  
ตอ่ที ่2(2) แลกพอยตเ์ทา่ยอดช าระ ลดเพิม่ 13% เฉพาะบัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 

 หรอืแลก 1,000 พอยต ์= 100 บาท 
 

ตอ่ที ่3(3) 

  บัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12,000 บาท 
   

รดูเต็มจ านวน.... บาท

ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

รบัเครดติเงนิคนื

(บาท) 

20,000 300 

50,000 1,000 

70,000 1,500 

100,000 3,000 

300,000 12,000 

 

ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ผา่น UCHOOSE หรอื SMS เพยีงครัง้เดยีว โดยการพมิพ ์HMA เวน้วรรค ตามดว้ย
หมายเลขบัตร 16 หลัก แลว้สง่ SMS มาที ่081 927 9999 (ค่าบรกิารขึน้อยู่กับผูใ้หบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไข 
 

(1) เงือ่นไขรับสว่นลด 3% 

- ส าหรับบัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 

- รับสว่นลด 3% หรอืเลอืกรับของสมนาคณุจากโฮมโปร ส าหรับการซือ้สนิคา้ ทีโ่ฮมโปรทุกสาขา  

- ยกเวน้ สนิคา้ Super Shock , Clearance Sale ,Staff Price ,One Day Special ,Talk Of The Town ,

สนิคา้แลกซือ้ (PP) ,การซือ้บัตรของขวัญ (Gift Voucher) ,การซือ้ Gift Card ,คา่แรง ,คา่ตดิตัง้ ,ค่าบรกิาร 

(SR) ,รา้นคา้เชา่ ,โฮมโปรออนไลน ์www.HomePro.co.th , สนิคา้อืน่ๆทีไ่มเ่ขา้ร่วมรายการ 

- ตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย หรอืโทร. 1284 

(2) เงือ่นไข แลกพอยตเ์ทา่ยอดช าระ 
- จ ากัดการแลกพอยตเ์ท่ายอดช าระเพือ่รับสว่นลด 13% เริม่ตน้ที ่1,000 พอยตแ์ละสงูสดุไมเ่กนิ 50,000 

พอยต/์หมายเลขบัตรเครดติหลัก/วัน เฉพาะบัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 
- บัตรเครดติกรุงศร ีจ ากัดการแลกพอยตเ์ทา่กับยอดช าระเพือ่รับสว่นลด 10% เริม่ตน้ที ่1,000 พอยตแ์ละ

สงูสดุไมเ่กนิ 500,000 พอยต/์บัญชบัีตรหลัก/วัน 

- หรอืแลก 1,000 พอยต ์เท่ากับ 100 บาท เริม่ตน้ที ่1,000 พอยตแ์ละสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 พอยต/์บัญชี

บัตรหลัก/วัน 

- พอยตส์ะสมจะถูกหักออกจากบัญชบัีตรเครดติ ตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอ
ยกเลกิไดทุ้กกรณี 

- สงวนสทิธิก์ารแลกพอยตส์ะสมเฉพาะบัตรหลักเทา่นัน้ 

- ตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย ทีโ่ฮมโปรทกุสาขา 
 

 
 

 
(3) เงือ่นไข รับเครดติเงนิคนื 

- บัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม และบัตรเครดติ กรุงศร ีที ่โฮมโปร ทกุสาขา และ 

www.homepro.co.th  
- เฉพาะยอดใชจ่้ายประเภทรูดเต็มจ านวนเท่านัน้ 

- บัตรเครดติ กรุงศร ีนาว ไมเ่ขา้ร่วม 
- สทิธพิเิศษส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีน SMS ถกูตอ้งเพือ่รับสทิธ ิโดย ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ผา่น 

UCHOOSE หรอื SMS เพยีงครัง้เดยีว รับสทิธิต์ลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 

../../../../Users/korapeapaths/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Send%20HP%20Done/www.homepro.co.th
http://www.homepro.co.th/
http://www.homepro.co.th/


- เครดติเงนิคนืจะคนืใหภ้ายใน 60 วัน นับจากวันสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย 

- รายการสง่เสรมิการขายนี้ไม่สามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ทีเ่กดิในชว่งระยะเวลาเดยีวกันได ้
ไดแ้ก ่Home Electric Expo Bitec  19-28 ส.ค. 2565 รหัสสง่เสรมิการขาย HEP และ HomePro Brand 

Sale 1-31 ส.ค. 65 แผนก The Power รหัสสง่เสรมิการขาย HPW หรอื แผนก Major Appliance รหัส

สง่เสรมิการขาย HPM หากลูกคา้มกีารลงทะเบยีนร่วมแคมเปญดังกลา่ว ทางบัตรฯขอสงวนสทิธใ์นการให ้
เครดติเงนิคนืตามรายการสง่เสรมิการขาย Home Electric Expo, Bitec เท่านัน้ 

- ยอดใชจ่้ายแตล่ะรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกันได ้โดยจะค านวณยอดใชจ่้ายตัง้แต ่20,000 บาท
ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

- จ ากัดการรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12,000 บาท/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลัก/ตลอดรายการ 
- กรณีบัตรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บัญชบัีตรเครดติหลักเทา่นัน้  

- ยอดค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากบัตรเสรมิจะถกูเรยีกเก็บเงนิจากบัญชบัีตรเครดติหลัก  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิเท่านัน้  
- เครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอน เป็นเงนิสดได ้ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืคนืจากสมาชกิบัตร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลังวา่มกีารยกเลกิ
การท ารายการของรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

- ยอดใชจ่้ายผา่นบัตรฯจะตอ้งเกดิขึน้ในระยะเวลาสง่เสรมิการขายทีก่ าหนดเทา่นัน้ ไมนั่บรวมดอกเบีย้ ค่าปรับ 

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ยอดคา่ใชจ่้ายทีม่กีารคนืสนิคา้ภายหลังในกรณีทีต่รวจพบภายหลังว่ามกีารยกเลกิการท า
รายการของรายการสง่เสรมิการขายนี้  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มูล ทีบ่รษัิทฯ มอียูเ่ป็นส าคัญ สมาชกิควรเก็บหลักฐานและเซลลส์ลปิไว ้
ตรวจสอบกรณีจ าเป็น  

- เงือ่นไขเป็นตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด  
- บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร หากมขีอ้สงสัยประการใด กรุณาตดิตอ่ 1284 โดยตรง  

- รายละเอยีดการรับเครดติเงนิคนื กรุณาตดิตอ่ 0-2646-3000  

- ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดย บรษัิท บัตรกรุงศรอียธุยา จ ากัด 
 

 
 

 

 

2. บตัรโฮมโปร เฟิรส์ชอ้ยส ์
 

ผอ่น 0% นานสงูสดุ 12 เดอืน*  
พรอ้มรบัสทิธพิเิศษเพิม่ 2 ตอ่! 

ตอ่ที ่1: พรอ้มรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 20,000 บาท 
ตอ่ที ่2: รบัสว่นลดโฮมโปร E-Coupon มลูคา่ 300 บาท* 

 

 ตอ่ที ่1  
ผอ่น 0% นาน 3 เดอืน ตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป  

ผอ่น 0% นาน 6 เดอืน ตัง้แต ่1,800 บาทขึน้ไป  

หรอื ผ่อน 0% นาน 12 เดอืน ตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป 
 

พรอ้มรบั เครดติเงนิคนืสงูสดุ 30,000 บาท**  

ยอดผอ่น/เซลลส์ลปิ 

 รบัเครดติเงนิคนื 

ผอ่น 0% 
ผอ่นดอกเบีย้ 

0.79%* 

 10,000 – 24,999 บาท 300 บาท   500 บาท 

25,000 – 49,999 บาท 800 บาท  1,500 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 2,000 บาท  3,000 บาท 

    *จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 30,000 บาท/บัญชบัีตรหลัก/เดอืน 

**เครดติเงนิคนืค านวณยอดผ่อนตัง้แต ่ 10,000 บาทขึน้ไป ตอ่เซลล์สลปิและเมือ่ผ่อน

นาน  
ตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป  

***ลงทะเบยีนกอ่นท ารายการ เพือ่รับเครดติเงนิคนื ฟรผี่านทางแอป UCHOOSE  
พมิพค์ าคน้หา HFC หรอื SMS พมิพ ์HFC เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบัตร 16 หลัก  

สง่มาที ่061-404-5555 และรอรับขอ้ความตอบกลับ เพือ่ยนืยันการลงทะเบยีน /  

รับเครดติเงนิคนืในรอบบลิถัดไป (คา่บรกิารขึน้อยู่กับผูใ้หบ้รกิาร) 
 

 
ตอ่ที ่2 

รบัสว่นลด! โฮมโปร E-Coupon สว่นลดมลูคา่ 300 บาท! 
 



*รับคูปองสว่นลดโฮมโปรมลูค่า 300 บาท เมือ่สะสมยอดผ่อนช าระสนิคา้ครบทุก 15,000 บาท 

เพือ่น าไปใชเ้ป็นสว่นลดในครัง้ถัดไป 

      

 

เงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย 
• สทิธพิเิศษส าหรับลกูคา้บัตรโฮมโปรเฟิรส์ชอ้ยสเ์ท่านัน้ 

• สนิคา้กลุม่วัสดุกอ่สรา้ง โครงสรา้ง เหล็ก อฐิ ปนู และหลังคา  งดร่วมการผ่อนช าระ / สอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ณ จุดขาย  

 
เงือ่นไขการผอ่นดอกเบีย้ 0.79% ตอ่เดอืน  

• ส าหรับการผอ่น 15, 18 , 20, 24 หรอื 36 เดอืน อัตราดอกเบีย้ 0.79% ต่อเดอืน โดยตอ้งมยีอดผอ่นช าระขัน้ต ่า 

300 บาท ต่อเดอืน  หรอืยอดผ่อนขัน้ต ่า 4,500 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 15 เดอืน, ยอดผอ่นขัน้ต ่า 5,400 
บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 18 เดอืน, ยอดผอ่นขัน้ต ่า  6,000 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 20 เดอืน, 

ยอดผอ่นขัน้ต ่า 7,200 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับการผ่อน 24 เดอืน ยอดผ่อนขัน้ต ่า 10,800 บาท/เซลลส์ลปิ ส าหรับ
การผ่อน 36 เดอืน 

       

 
 

 
 

เงือ่นไขรบัเครดติเงนิคนื ตอ่ที ่1 
• เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ โปรดสอบถามรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย 

• สทิธพิเิศษรับเครดติเงนิคนื ส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีนผ่านทางแอป UCHOOSE หรอืผา่นทาง SMS และไดร้ับ

ขอ้ความตอบกลับยนืยันการลงทะเบยีนถูกตอ้งกอ่นท ารายการ และผอ่นช าระสนิคา้ตามเงอืนไขและขอ้ก าหนดของ
บรษัิทฯ เท่านัน้ 

• ยอดการแบง่จ่ายแต่ละรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกันได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ 
• เครดติเงนิคนืค านวณยอดผ่อนตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป ต่อเซลล์สลปิ และผอ่นนาน ตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป 

• จ ากัดเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 30,000 บาท/หมายเลขบัญชบัีตรหลัก/เดอืน 

• รายการเครดติเงนิคนืไม่สามารถโอน / เปลีย่น / แลก / ทอนเป็นเงนิสดได ้
• บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชใีนรอบบัญชถีัดไปนับจากวันทีท่ ารายการ (กรณีบัตรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเขา้

บัญชบัีตรหลักเทา่นัน้) 
• รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดบัญชรีายเดอืนของท่าน ในกรณีสงสัยวา่ไม่ไดร้ับเครดติเงนิคนืโปรด

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบัตรเครดติภายใน 60 วันหลังจบรายการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบัตร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลังวา่มกีารยกเลกิการท า
รายการในรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

•  สมาชกิบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบกรณีจ าเป็น 
•  บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร หากมขีอ้สงสยัประการใดกรุณาตดิต่อรา้นคา้ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

•  เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯก าหนด 
•  ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดยบรษัิท อยธุยา แคปปิตอล เซอรว์สิเซส จ ากัด                 

 

 
เงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย ตอ่ที ่2 

• E-Coupon สว่นลดมูลคา่300 บาท เฉพาะสมาชกิบัตรโฮมโปร เฟิรส์ชอ้ยส ์ทีม่ยีอดผอ่นช าระสนิคา้สะสมครบ
ทกุๆ 15,000 บาท ทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา (ไมร่วมการกดเงนิสด) ภายใน 1 ปี (365 วัน) เริม่สะสมยอดไดต้ัง้แต่

วันที ่10 มนีาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่จ ากัดจ านวนคปูองสว่นลดทีม่อบให ้

• บรษัิทฯ จะมอบคปูองสว่นลดผา่นแอปพลเิคชนั UCHOOSE หลังจากทีม่ยีอดผ่อนช าระสนิคา้สะสมครบทุกๆ 
15,000 บาท 

• E-Coupon สว่นลดมูลคา่ 300 บาท มอีาย ุ1 ปี นับจากเดอืนทีอ่อกคปูอง สมาชกิยังสามารถใชง้านจนกว่าจะ
หมดอายุการใชง้าน และสามารถใชไ้ดค้รัง้ละ 1 ใบเท่านัน้ 

• การใช ้E-Coupon สว่นลด ตอ้งใชคู้่กับบัตรโฮมโปรเฟิรส์ชอ้ยส ์และบัตร HomeCard ทีโ่ฮมโปรทกุสาขา และ
มยีอดผอ่นช าระสนิคา้ตัง้แต ่1,300 บาท ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ หลังหักสว่นลดอืน่ๆ และสว่นลดจาก E-Coupon 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

• โปรดแสดงบารโ์คด้หรอืควิอารโ์คด้ พรอ้มกดรับสทิธิแ์ละแสดงใหพ้นักงานแคชเชยีรท์ีโ่ฮมโปร กอ่นการช าระ
เงนิ 

• E-coupon สว่นลด ไม่สามารถทอน หรอื เปลีย่นเป็นเงนิสดได ้
• คปูองนี้ไม่สามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบกรณีคูปองสญูหาย หรอืมผีูอ้ืน่น าคปูองดังกล่าวไปใชใ้นทกุกรณี 

• เงือ่นไขการใชคู้ปองสว่นลดเงนิสดเป็นไปตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนด โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเงือ่นไขกอ่น
การใชบ้รกิาร 

• เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯก าหนด บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

 
 

 

3. บตัรเครดติ กรุงศร ี
 



• ตอ่ที ่1  รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12,000.-*  
• ตอ่ที ่2  คะแนนแทนสว่นลด 13%* 

 
 

ตอ่ที ่1(1) แลกพอยตเ์ทา่ยอดช าระ ลดเพิม่ 13% เฉพาะบัตรเครดติโฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 
 แลกพอยตเ์ทา่ยอดช าระ ลดเพิม่ 10% บัตรเครดติกรุงศร ีทุกประเภท 

 หรอืแลก 1,000 พอยต ์= 100 บาท 
 

ตอ่ที ่2(2) 

  บัตรเครดติ กรุงศร ีรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12,000 บาท 
   

รดูเต็มจ านวน.... บาท

ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

รบัเครดติเงนิคนื

(บาท) 

20,000 300 

50,000 1,000 

70,000 1,500 

100,000 3,000 

300,000 12,000 

 

ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ผา่น UCHOOSE หรอื SMS เพยีงครัง้เดยีว โดยการพมิพ ์HMA เวน้วรรค ตามดว้ย
หมายเลขบัตร 16 หลัก แลว้สง่ SMS มาที ่081 927 9999 (ค่าบรกิารขึน้อยู่กับผูใ้หบ้รกิาร) 

 

 
เงือ่นไข 

 
(1) เงือ่นไข แลกพอยตเ์ทา่ยอดช าระ 

- จ ากัดการแลกพอยตเ์ท่ายอดช าระเพือ่รับสว่นลด 13% เริม่ตน้ที ่1,000 พอยตแ์ละสงูสดุไมเ่กนิ 50,000 

พอยต/์หมายเลขบัตรเครดติหลัก/วัน เฉพาะบัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม 
- บัตรเครดติกรุงศร ีจ ากัดการแลกพอยตเ์ทา่กับยอดช าระเพือ่รับสว่นลด 10% เริม่ตน้ที ่1,000 พอยตแ์ละ

สงูสดุไมเ่กนิ 500,000 พอยต/์บัญชบัีตรหลัก/วัน 
- หรอืแลก 1,000 พอยต ์เท่ากับ 100 บาท เริม่ตน้ที ่1,000 พอยตแ์ละสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 พอยต/์บัญชี

บัตรหลัก/วัน 
- พอยตส์ะสมจะถูกหักออกจากบัญชบัีตรเครดติ ตามจ านวนทีแ่ลก ณ วันทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอ

ยกเลกิไดทุ้กกรณี 

- สงวนสทิธิก์ารแลกพอยตส์ะสมเฉพาะบัตรหลักเทา่นัน้ 
- ตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย ทีโ่ฮมโปรทกุสาขา 

 
 

 

 
(2) เงือ่นไข รับเครดติเงนิคนื 

- บัตรเครดติ โฮมโปร วซีา่ แพลทนัิม และบัตรเครดติ กรุงศร ีที ่โฮมโปร ทกุสาขา และ 
www.homepro.co.th  

- เฉพาะยอดใชจ่้ายประเภทรูดเต็มจ านวนเท่านัน้ 
- บัตรเครดติ กรุงศร ีนาว ไมเ่ขา้ร่วม 

- สทิธพิเิศษส าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีน SMS ถกูตอ้งเพือ่รับสทิธ ิโดย ลงทะเบยีนรับเครดติเงนิคนื ผา่น 

UCHOOSE หรอื SMS เพยีงครัง้เดยีว รับสทิธิต์ลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 
- เครดติเงนิคนืจะคนืใหภ้ายใน 60 วัน นับจากวันสิน้สดุรายการสง่เสรมิการขาย 

- รายการสง่เสรมิการขายนี้ไม่สามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ ทีเ่กดิในชว่งระยะเวลาเดยีวกันได ้
ไดแ้ก ่Home Electric Expo Bitec  19-28 ส.ค. 2565 รหัสสง่เสรมิการขาย HEP และ HomePro Brand 

Sale 1-31 ส.ค. 65 แผนก The Power รหัสสง่เสรมิการขาย HPW หรอื แผนก Major Appliance รหัส

สง่เสรมิการขาย HPM หากลูกคา้มกีารลงทะเบยีนร่วมแคมเปญดังกลา่ว ทางบัตรฯขอสงวนสทิธใ์นการให ้
เครดติเงนิคนืตามรายการสง่เสรมิการขาย Home Electric Expo, Bitec เท่านัน้ 

- ยอดใชจ่้ายแตล่ะรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกันได ้โดยจะค านวณยอดใชจ่้ายตัง้แต ่20,000 บาท
ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

- จ ากัดการรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12,000 บาท/หมายเลขบัญชบัีตรเครดติหลัก/ตลอดรายการ 

- กรณีบัตรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บัญชบัีตรเครดติหลักเทา่นัน้  
- ยอดค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากบัตรเสรมิจะถกูเรยีกเก็บเงนิจากบัญชบัีตรเครดติหลัก  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิทียั่งคงสภาพสมาชกิเท่านัน้  
- เครดติเงนิคนืไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอน เป็นเงนิสดได ้ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืคนืจากสมาชกิบัตร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลังวา่มกีารยกเลกิ
การท ารายการของรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

- ยอดใชจ่้ายผา่นบัตรฯจะตอ้งเกดิขึน้ในระยะเวลาสง่เสรมิการขายทีก่ าหนดเทา่นัน้ ไมนั่บรวมดอกเบีย้ ค่าปรับ 

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ยอดคา่ใชจ่้ายทีม่กีารคนืสนิคา้ภายหลังในกรณีทีต่รวจพบภายหลังว่ามกีารยกเลกิการท า
รายการของรายการสง่เสรมิการขายนี้  

http://www.homepro.co.th/


- บรษัิทฯ สงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มูล ทีบ่รษัิทฯ มอียูเ่ป็นส าคัญ สมาชกิควรเก็บหลักฐานและเซลลส์ลปิไว ้

ตรวจสอบกรณีจ าเป็น  
- เงือ่นไขเป็นตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด  

- บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร หากมขีอ้สงสัยประการใด กรุณาตดิตอ่ 1284 โดยตรง  

- รายละเอยีดการรับเครดติเงนิคนื กรุณาตดิตอ่ 0-2646-3000  
- ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดย บรษัิท บัตรกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

 
 

4. บตัรเฟิรส์ชอ้ยส ์
 

รบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ  10,000 บาท*/เดอืน 
   

ผอ่น 0% นานสงูสดุ 15 เดอืน* (เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ) 
หรอืผอ่นดอกเบีย้ 0.89%* นานสงูสดุ 36 เดอืน  (ยอดผอ่นตัง้แต ่8,000 บาทขึน้ไป) 

(ยกเวน้สนิคา้กลุม่วัสดุกอ่สรา้ง โครงสรา้ง เหล็ก อฐิ ปนู หลังคา) 

 

พรอ้มรบั เครดติเงนิคนืสงูสดุ 10,000 บาท**  

ยอดผอ่น/เซลลส์ลปิ 

 รบัเครดติเงนิคนื 

ผอ่น 0% 
ผอ่นดอกเบีย้ 

0.89%* 

 10,000 – 24,999 บาท 200 บาท   400 บาท 

25,000 – 49,999 บาท 600 บาท  1,200 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 1,500 บาท  3,000 บาท 

 *จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 10,000 บาท/บัญชบัีตรหลัก/เดอืน 
            **เครดติเงนิคนืค านวณยอดผ่อนตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป ต่อเซลลส์ลปิ  

***ลงทะเบยีนฟรผีา่น แอป UCHOOSE คน้หา HPP  

หรอื สง่ SMS กอ่นท ารายการ พมิพ ์HPP วรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก สง่มาที ่061-4045555 และรอรับ
ขอ้ความตอบกลับเพือ่ยนืยันการลงทะเบยีน “ทา่นไดล้งทะเบยีนรายการ HPP เรยีบรอ้ยแลว้” แลว้จงึท า

รายการผอ่นช าระ (ค่าบรกิารขึน้อยูกั่บผูใ้หบ้รกิาร) 

   
 
 
 

เงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย 

• สทิธพิเิศษส าหรับลกูคา้บัตรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส,์ บัตรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยสแ์คร,์ บัตรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซีา่, บัตร
กรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซีา่ แพลทนัิม และ เอ็กซย์ ูบัตรเครดติ ดจิทัิล เทา่นัน้ 

• สนิคา้กลุม่วัสดุกอ่สรา้ง โครงสรา้ง เหล็ก อฐิ ปนู และหลังคา  งดร่วมการผ่อนช าระ / สอบถามรายละเอยีดและ
เงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ   จุดขาย  

 

 
เงือ่นไขการผอ่นดอกเบีย้ 0.89% ตอ่เดอืน  

• ส าหรับการผอ่น 3, 6,9,10,12,15,18,20,24,36  เดอืน อัตราดอกเบีย้ 0.89% ตอ่เดอืน  โดยตอ้งมยีอดผ่อน
ช าระขัน้ต ่า 8,000 บาท ขึน้ไปตอ่เซลลส์ลปิ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
เงือ่นไขรายการรบัเครดติเงนิคนื 

• พเิศษเครดติเงนิคนืส าหรับลูกคา้บัตรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส,์ บัตรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยสแ์คร,์ บัตรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซีา่
, บัตรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซีา่ แพลทนัิม และ เอ็กซย์ ูบัตรเครดติ ดจิทัิล ทีท่ ารายการสนิเชือ่ผอ่นช าระและ

ลงทะเบยีนผ่าน Uchoose หรอืสง่  SMS ตามเงือ่นไข และไดร้ับขอ้ความตอบกลับยนืยันกอ่นท ารายการเทา่นัน้   

• สอบถามรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย เฉพาะรา้นคา้ / สาขา และสนิคา้ทีร่่วมรายการเท่านัน้ 
• สนิคา้กลุม่วัสดุกอ่สรา้ง โครงสรา้ง เหล็ก อฐิ ปนู และหลังคา งดร่วมการผ่อนช าระ 

• ยอดการแบง่จ่ายแต่ละรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกันได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืตอ่เซลลส์ลปิ 
• เครดติเงนิคนืค านวณยอดผ่อนตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป ต่อเซลลส์ลปิ 

• จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 10,000 บาท/บัญชบัีตรหลัก/เดอืน  



• บรษัิทฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชใีนรอบบัญชถีัดไปนับจากวันทีท่ ารายการ (กรณีบัตรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอน

เขา้บัญชบัีตรหลักเทา่นัน้) 
• รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดอืนของท่าน ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ดร้ับเครดติเงนิคนืโปรด

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารบัตรเครดติภายใน 60 วันหลังจบรายการ 

• รายการเครดติเงนิคนืไม่สามารถโอน / เปลีย่น / แลก / ทอนเป็นเงนิสดได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบัตร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลังวา่มกีารยกเลกิการ

ท ารายการของรายการสง่เสรมิการขายนี้ 
• สมาชกิบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบ กรณีจ าเป็น  

• บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิาร หากมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อรา้นคา้ทีใ่หบ้รกิาร 
โดยตรง  

• ใหบ้รกิารสนิเชือ่โดย บรษัิท อยธุยา แคปปิตอล เซอรว์สิเซส จ ากัด  

 


