
บตัรเครดติ KTC  

 

ท ัง้ผอ่นช ำระ และช ำระเต็มจ ำนวน  

รบัเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 30,000 บำท + คะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12%* (*ใช ้
คะแนนตัง้แต ่1,000 คะแนนขึน้ไปไมเ่กนิยอดใชจ่้าย) 

_______________________________________________________________ 

(OFFLINE PROMOTION) ระยะเวลา 1 สงิหาคม 2565 – 30 กนัยายน 2565 

โปรโมช ัน่ผอ่นช ำระ FLEXI 0% 

บตัรเครดติ KTC 

• ผอ่นช าระ 0% นาน 3 เดอืน (เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ) (ไม่ไดร้ับคะแนน KTC FOREVER และไมร่่วมโปรโมชัน่รับ

เครดติเงนิคนื) 

• รับสว่นลด 6%/8%/10% พรอ้มผอ่นช าระ 0% นาน 4 เดอืน (เฉพาะรุ่นทีร่่วมรายการ) 

• ผอ่นช าระ 0% นานสงูสดุ 10 เดอืน (เฉพาะรุ่นทีร่่วมรายการ) 

บตัรกดเงนิสด KTC PROUD 

• ผอ่นช าระ 0% นานสงูสดุ 15 เดอืน (เฉพาะรุ่นทีร่่วมรายการ) 

 

ช ำระเต็มจ ำนวนและผอ่นช ำระ 

รบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ 30,000 บำท (รวมท ัง้รำยกำร Offline & Online) ตอ่

หมำยเลขบตัรตลอดรำยกำร 

ยอดใชจ้ำ่ย / เซลสส์ลปิ (บำท) 
ผอ่นช ำระต ัง้แต ่4 เดอืนขึน้ไป 

รบัเครดติเงนิคนื  
ช ำระเต็มจ ำนวน  
รบัเครดติเงนิคนื  

7,000 - 17,999 บำท 70 บาท 50 บาท 

18,000 - 34,999 บำท 200 บาท 150 บาท 

35,000 - 59,999 บำท 500 บาท 300 บาท 

60,000 - 99,999 บำท 1,100 บาท 7,00 บาท 

ต ัง้แต ่100,000 บำทขึน้ไป 2,400 บาท 1,200 บาท 
 

ลงทะเบยีนเพือ่รับสทิธกิารเขา้ร่วมรายการ โดยสง่ขอ้ความ SMS พมิพ ์HO เวน้วรรค  

ตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ 16 หลกั สง่มาที ่061 384 5000 (คา่บรกิารครัง้ละ 3 บาท) ภายในวันทีท่ ารายการ 
**ลงทะเบยีน 1 คร ัง้ตอ่หมำยเลขบตัรตลอดรำยกำรของ 1 – 31 ส.ค. 65 / 1 – 30 ก.ย. 65 

 

* ผ่อนช าระ 0% นาน 3 เดอืน ไมเ่ขำ้รว่มโปรโมช ัน่รบัเครดติเงนิคนื 

* ยอดใชจ่้ายทีร่ับเครดติเงนิคนื จะไมไ่ดร้บัคะแนนปกตทิุกประเภท 

* จ ากัดการรับเงนิคนืสงูสดุ 30,000 บาท ตอ่หมายเลขบัตรตลอดรายการ  และการค านวณเครดติเงนิคนืเศษจากยอดใชจ่้าย

ทีค่ านวณสทิธิแ์ตล่ะขัน้แลว้จะไมน่ ามาค านวณมอบเครดติเงนิคนือกี 

 

 

ใชค้ะแนนแลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12%  (คะแนนทีใ่ชต้อ้งไมเ่กนิยอดใชจ้ำ่ยตอ่

เซลสส์ลปิ) 

- ใชค้ะแนนไมเ่กนิยอดใชจ่้าย ตัง้แต ่1,000 – 3,999 คะแนน แลกรับเครดติเงนิคนื 10% 

- ใชค้ะแนนไมเ่กนิยอดใชจ่้าย ตัง้แต ่4,000 คะแนนขึน้ไป แลกรับเครดติเงนิคนื 12% 

คุม้ที ่1 

คุม้ที ่2 



 

เงือ่นไขรำยกำร “รบัเครดติเงนิคนื (ตำม Tier)” เมือ่มยีอดใชจ้ำ่ยกบับตัร KTC 

• รายการสง่เสรมิการขาย (“รายการ”) นี้ บรษัิท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรอื เคทซี ีจัดท าขึน้เพือ่มอบสทิธปิระโยชน์

เครดติเงนิคนืใหแ้ก่สมาชกิบัตรเครดติ KTC (“สมาชกิ”) ที่มียอดใชจ่้ายผ่านบัตรเครดติ KTC (“บัตรฯ”) ณ Homepro 

สาขาที่ร่วมรายการ และ www.homepro.co.th ในช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

(“ระยะเวลารายการ”) ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

• ขอสงวนสทิธิย์กเวน้สมาชกิบัตรเครดติ KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด

ไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเขา้

ร่วมรายการนี้ได ้ 

• สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะขอรับเครดติเงนิคนืตามรายการนี้ จะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่รับสทิธิก์ารเขา้ร่วมรายการ โดยสง่ขอ้ความ 

SMS พมิพ ์HO เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ 16 หลัก สง่มาที ่0613845000 (ค่าบรกิารครัง้ละ 3 บาท) หรอื

ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต ์ktc.promo/homepro 1 ครัง้ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ทีจ่ะใชร้่วมรายการ โดยตอ้งลงทะเบียน

ภายในวันทีม่ยีอดใชจ่้ายเกดิขึน้ และสมาชกิจะตอ้งไดร้ับขอ้ความตอบกลับยนืยันการเขา้ร่วมรายการจากเคทีซ ี จงึจะมี

สทิธิเ์ขา้ร่วมรายการนี ้

• กรณีสมาชกิลงทะเบยีนเขา้ร่วมรายการเกนิกวา่ 1 ครัง้ เคทซีจีะยดึถอืการลงทะเบยีนของบัตรฯ ทีส่ าเร็จในครัง้แรกเทา่นัน้  

• สมาชกิทีม่ยีอดใชจ่้ายผ่านบัตรฯ ณ รา้นคา้ทีร่่วมรายการ จะไดร้ับเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรฯ ของสมาชกิต่อเซลลส์ลปิ 

โดยค านวณจากยอดใชจ่้ายผา่นบัตรฯ ตามทีก่ าหนด 

• การค านวณเครดติเงนิคนืนัน้ เคทีซจีะค านวณเฉพาะยอดใชจ่้ายผ่านบัตรฯ ที่เกดิขึน้ภายในวันเดยีวกันกับวันที่สมาชกิ

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมรายการตามเงือ่นไขทีก่ าหนดเทา่นั้น โดยค านวณรวมยอดใชจ่้ายเต็มจ านวนกอ่นการแบง่เป็นยอดผ่อน

ช าระรายเดอืนของทุกเซลสส์ลปิ ภายใตห้มายเลขบัตรฯ เดยีวกัน และจะท าการเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรฯ ของสมาชกิ 

ภายใน 60 วัน ภายหลังวันสิน้สดุระยะเวลาโปรโมชัน่ 

• ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบเครดติเงนิคนืตามรายการนี้ ใหแ้กส่มาชกิทีม่ชี ือ่และนามสกลุตามบัตรประจ าตัวประชาชน ตรงกับ

ทีร่ะบบุนบัตรฯ ทีส่มาชกิใชล้งทะเบยีนเขา้ร่วมรายการเท่านัน้ 

• กรณีสมาชกิมกีารยกเลกิบัตรฯ ทีเ่ขา้ร่วมรายการไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ เคทซีจีะถอืวา่สมาชกิไดส้ละสทิธิก์ารเขา้ร่วมรายการนี้   

• ขอสงวนสิทธิ์ไม่น ายอดใชจ่้ายในรายการเบิกถอนเงินสด บริการผ่อนช าระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC 

Mobile/KTC Online ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงนิ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงนิคนืทีเ่กดิจากการยกเลกิ

รายการซือ้สนิคา้/บรกิาร หรอืเงนิคนืทีเ่กดิจากการ Refund ทุกประเภท มาค านวณเพือ่มอบสทิธปิระโยชน์ใหแ้กส่มาชกิ

ตามรายการนี้  

• ขอสงวนสทิธิย์กเวน้การมอบคะแนนทุกประเภท ส าหรับยอดใชจ่้ายผ่านบัตรฯ ทีน่ ามาค านวณเพือ่มอบเครดติเงนิคนืตาม

รายการนี้ โดยสมำชกิจะไดร้บัคะแนนปกตจิำกยอดใชจ้่ำยดงักล่ำว เขำ้บญัชบีตัรฯ ของสมำชกิไปก่อนโดย

อตัโนมตั ิและคะแนนดงักล่ำวท ัง้หมดจะถูกหกัออกจำกบญัชบีตัรฯ ของสมำชกิ ภำยในวนัเดยีวกนักบัวนัที่

สมำชกิจะไดร้บัเครดติเงนิคนืเขำ้บญัชบีตัรฯ ตำมรำยกำรนี ้ท ัง้นีใ้นกรณีทีเ่คทซีไีมส่ำมำรถหกัคะแนนท ัง้หมด

ดงักลำ่วออกจำกบญัชบีตัรฯ เคทซีขีอสงวนสทิธิไ์มท่ ำกำรเครดติเงนิคนืตำมรำยกำรนีใ้หแ้กส่มำชกิท ัง้จ ำนวน 

• สทิธปิระโยชนต์ามรายการนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่ได ้

 

  



เงือ่นไขกำรใชค้ะแนน KTC FOREVER แลกรบัเครดติเงนิคนื (ภำยใน 3 วนั) 

• รายการส่งเสรมิการขาย (“รายการ”) นี้ บรษัิท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ เคทีซ ีจัดท าขึน้เพื่อมอบสทิธิ

ประโยชน์เครดิตเงินคืนใหแ้ก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD (ที่มีสัญลักษณ์ 

UnionPay) (“สมาชกิ”) ทีม่คีะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมยีอดใชจ่้ายผา่นบัตรเครดติ KTC และ/หรอืบัตร

กดเงนิสด KTC PROUD ทีม่สีัญลักษณ์ UnionPay (“บัตรฯ”) ณ รา้นคา้ทีร่่วมรายการ ในชว่งระหว่างวันที ่1 สงิหาคม 

2565 – 30 กันยายน 2565   (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดเทา่นัน้   

• ขอสงวนสทิธิย์กเวน้สมาชกิบัตรเครดติ KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาด

ไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ , KTC – ROYAL 

ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด KTC PROUD (ที่ไม่มีสัญลักษณ์ UnionPay) ไม่สามารถเขา้ร่วม

รายการนี้ได ้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารใชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนืตามรายการนี้ เฉพาะสมาชกิทีใ่ชจ่้ายผ่านบัตรฯ ตัง้แต่ 1,000 บาทขึน้

ไป แต่ไม่เกนิยอดใชจ่้ายต่อเซลสส์ลปิ เท่านัน้ โดยสมาชกิสามารถใชค้ะแนน ตัง้แต่ 1,000 – 3,999 คะแนน แลกรับ

เครดติเงนิคนื 10% ของคะแนนที่ใชแ้ลก หรือ ใชค้ะแนนตัง้แต่ 4,000 คะแนนขึน้ไป แลกรับเครดติเงนิคนื 12% 

ของคะแนนทีใ่ชแ้ลก ส าหรับการซือ้สนิคา้/บรกิารรายการนัน้ๆ ไดต้ามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

• กรณีทีย่อดใชจ่้ายต่อเซลสส์ลปิทีม่เีศษสตางค ์เคทซีขีอสงวนสทิธิปั์ดเศษขึน้เป็นหน่วยบาทเพือ่ใชเ้ป็นยอดใชจ่้ายใน

การค านวณจ านวนคะแนนเพือ่แลกรับเครดติเงนิคนืตามรายการนี้  

• การแลกรับเครดติเงนิคนืตามรายการนี้ เฉพาะส าหรับการช าระคา่สนิคา้/บรกิาร ตอ่ 1 เซลสส์ลปิเทา่นัน้  ไมส่ามารถแยก

เซลสส์ลปิได ้และ สมาชกิจะตอ้งช าระเงนิดว้ยบัตรฯ ใบเดยีวกันกับบัตรฯ ทีใ่ชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนืเทา่นัน้  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการแลกรับเครดติเงนิคนืตามรายการนี้ เฉพาะสมาชกิทีม่คีะแนนในบัญชบัีตรฯ ของสมาชกิเพยีงพอใน

การแลกรับเครดติเงนิคนืตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในรายการนี้เทา่นัน้ 

• การแลกรับเครดติเงนิคนืตามรายการนี้ ไมค่รอบคลมุถงึการซือ้สนิคา้/บรกิารประเภทบัตรก านัล บัตรของขวัญ เครือ่งดืม่

ทีม่แีอลกอฮอล ์ยา และสนิคา้ในพืน้ทีเ่ชา่หรอืรา้นคา้เชา่  

• ขอสงวนสทิธิจ์ ากัดการใชค้ะแนนแลกรับเครดติเงนิคนืตามรายการนี้ เพยีง 1 ครัง้ ตอ่ 1 เซลสส์ลปิ เทา่นัน้ 

 

 

เงือ่นไขรำยกำรบรกิำรผอ่นช ำระ KTC FLEXI 0%  

• รายการสง่เสรมิการขาย (“รายการ”) นี้ บรษัิท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรอื เคทซี ีจัดท าขึน้เพือ่มอบสทิธปิระโยชน์

ใหแ้กส่มาชกิบัตรเครดติ KTC และ/หรอืบัตรกดเงนิสด KTC PROUD  (“สมาชกิ”) ทีช่ าระคา่สนิคา้/บรกิารผา่นบัตรเครดติ 

KTC และ/หรอืบัตรกดเงนิสด KTC PROUD  (“บัตรฯ”) ณ รา้นคา้ทีร่่วมรายการ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดเทา่นัน้  

• ขอสงวนสทิธิย์กเวน้ สมาชกิบัตรเครดติ KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC 

เพือ่หน่วยงานรัฐ ไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการนี้ได ้ 

• ขอสงวนสทิธิใ์นการใชบ้รกิารผ่อนช าระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการช าระค่าสนิคา้/บรกิารที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่

ก าหนดเทา่นัน้ 

• สนิคา้/บรกิารทีไ่ม่เขา้ร่วมบรกิารผ่อนช าระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้  และมรีาคาขัน้ต ่า 3,000 บาทขึน้ไป สามารถ

ผ่อนช าระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE /KTC Mobile /KTC Online ได ้ดว้ยอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมการใช ้

วงเงนิ 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน ส าหรับบัตรเครดิต KTC และอัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใชว้งเงิน 

0.99% ต่อเดอืน กรณีระยะเวลาการผ่อนช าระ 3 – 18 เดอืน และอัตรา 1.16% ต่อเดอืน กรณีระยะเวลาการผ่อนมากกว่า 

18 เดอืน ส าหรับบัตรกดเงนิสด KTC PROUD 

 

  



เงือ่นไขรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย 

• สทิธปิระโยชนต์ามรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไมส่ามารถแลกเปลีย่น หรอืทอนเป็นเงนิสด หรอืโอนสทิธใิหแ้กผู่อ้ืน่ได ้

• ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบสทิธปิระโยชน์ตามรายการสง่เสรมิการขายนี้ ใหแ้กเ่ฉพาะสมาชกิทีม่สีถานภาพบัญชเีป็นปกต ิ

และไม่มีประวัตกิารผดินัดช าระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถงึวันที่เคทีซที าการมอบสทิธปิระโยชน์ โดยยดึขอ้มูล

ของเคทซีเีป็นส าคัญ 

• ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบ ยกเลกิ เพกิถอน หรอืเรยีกคนืสทิธปิระโยชนต์ามรายการสง่เสรมิการขายนี้  ไมว่า่ทัง้หมดหรือ

บางสว่น รวมทัง้เรยีกใหช้ดใชค้่าเสยีหาย (ถา้ม)ี หากมกีารใชส้ทิธเิขา้ร่วมรายการ โดยไม่สจุรติ ทุจรติ ฉอ้ฉล เพือ่ให ้

ไดม้าซึง่สทิธปิระโยชนใ์นรายการสง่เสรมิการขายนี้ หรอืใชบั้ตรฯ เพือ่ธรุกจิทางการคา้เชงิพาณชิย ์ใชบั้ตรฯ ผดิเงือ่นไข

ทีก่ าหนด หรอืผดิวัตถุประสงคข์องการใชเ้พือ่ การบรโิภค หรอืสมาชกิมกีารยกเลกิรายการใชจ่้ายภายหลังจากเคทีซไีด ้

มอบสทิธปิระโยชน ์ดังกลา่วใหแ้กส่มาชกิไปแลว้ 

• เคทซีไีม่ใชผู่จั้ดจ าหน่าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร และไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ เกีย่วกับสนิคา้/บรกิารตามรายการ ดังกล่าว กรณี

สมาชกิมขีอ้สงสัยหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับสนิคา้/บรกิาร หรอืตอ้งการใบเสร็จหรอื ใบก ากับภาษี กรุณาตดิต่อโดยตรง

กับผูจ้ าหน่ายและ/หรอืเจา้ของผลติภัณฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือยกเลกิ รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสทิธปิระโยชน์ใดๆ ในรายการ

สง่เสรมิการขายนี้ (รวมถงึเปลีย่นแปลงของรางวัลทีม่มีลูคา่ใกลเ้คยีงกันหรอืเทยีบเท่า) โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

และในกรณีมขีอ้พพิาท ค าตัดสนิของเคทซีถีอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่โทร 02 123 5000 

 


