
 

  บตัรเครดติไทยพาณิชย(์เฉพาะช าระเต็มจ านวน)  

 
• รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 60,000 บาท*  

+ แลกคะแนนรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12%   

ระยะเวลา : 25 มถินุายน 2565 – 31 สงิหาคม 2565 

 

โปรโมช ัน่ HOMEPRO (ช าระเต็มจ านวน)  

ระยะเวลา : 25 มถินุายน 2565 – 31 สงิหาคม 2565 

คุม้ที ่1 ใชค้ะแนนเทา่ยอดซือ้รบัเครดติเงนิคนืสูงสุด 12% (ไมร่วม Online) เมือ่ชอ้ปทีโ่ฮมโปร ทกุสาขา  

ประเภทบตัร 

ใชค้ะแนนเทา่ยอดซือ้แลกรบัเครดติเงนิคนื(1) 

จ. – ศ. ส. - อา. 

Private Banking/ First/ Prime/ Beyond 

10% 

12% 

บัตรประเภทอืน่ๆ 10% 

*จ ากัดการแลกคะแนนเพือ่รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 300,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 

**ยกเวน้บัตรเครดติ SCB แฟมลิีพ่ลัส, บัตรเครดตินติบิคุคล และบัตรเครดติ SCB M ทกุประเภท 

 

คุม้ที ่2  รบัเครดติเงนิคนืรวมสูงสุด 60,000 บาท/ ทา่น / ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย เมือ่ชอ้ปที่โฮ

มโปร และโฮมโปร เอส ทกุสาขา และชอ่งทาง Online www.homepro.co.th  

ยอดใชจ้า่ยสะสม / วนั (บาท) รบัเครดติเงนิคนื (บาท) (2) 

15,000 - 29,999 บาท 150 บาท  

30,000 – 69,999 บาท 400 บาท 

70,000 – 119,999 บาท 1,200 บาท 

120,000 บาทขึน้ไป 3,000 บาท 

*จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,000 บาท / ท่าน/ วัน  

**จ ากัดเครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 60,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 

ชอ้ปทีร่า้น > SMS ลงทะเบยีน พมิพ ์HPQ วรรคตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย  

ชอ้ปผา่น www.homepro.co.th > SMS ลงทะเบยีน พมิพ ์HPR วรรคตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ 12 หลัก

สดุทา้ย 

สง่มาที ่4545333 (คา่บรกิารขึน้อยูกั่บผูใ้หบ้รกิาร) (ลกูคา้บัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend 

ไมต่อ้งลงทะเบยีนผา่น SMS) 

 

 

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


 

 

เงือ่นไข  

(1) การใชค้ะแนนเทา่ยอดซือ้แลกรบัเครดติเงนิคนื  

• สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบัตรเครดติไทยพาณชิย ์ยกเวน้ บัตรเครดตินติบิคุคล บัตรเครดติ SCB แฟมลิีพ่ลัส

และบัตรเครดติ SCB M ทุกประเภท (“ผูถ้อืบัตร”) เมือ่ใชจ่้ายและแลกคะแนนทีโ่ฮมโปร, โฮมโปร เอส 

ทุกสาขา แบบช าระเต็มจ านวนผ่านบัตรเครดติไทยพาณิชย์(“บัตรเครดติ”) ใชค้ะแนนเท่ายอดซือ้รับ

เครดติเงนิคนืสงูสดุ 12% ระหวา่งวันที ่25 มถินุายน 2565 – 31 สงิหาคม 2565 

• เฉพาะบัตรเครดิต SCB Private Banking/ First/ Prime และ Beyond ใชค้ะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับ

เครดติเงนิคนื 12% ในวันเสาร-์วันอาทติย ์และรับเครดติเงนิคนื 10% ในวันจันทร-์วันศุกร ์ส าหรับบัตร

เครดติ SCB ประเภทอืน่ (ยกเวน้บัตรเครดติ SCB แฟมลิีพ่ลัส, บัตรเครดตินติบิุคคล และบัตรเครดติ SCB 

M ทุกประเภท) รับเครดติเงนิคืน 10 % ทุกวัน และจ ากัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดติเงนิคืนสูงสุด 

300,000 คะแนน/ ทา่น/ ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย  

• เครดติเงนิคนืจะเขา้บัญชบัีตรเครดติ ภายใน 5 วันท าการ หลังท ารายการ โดยจะแสดงในใบแจง้ยอด

รายการบัตรเครดติ (Statement) ในรอบบัญชถีัดไป 

• บรกิารแบ่งช าระ 0% ดจีัง, บรกิารดจัีง แบ่งช าระรายเดอืน ทีท่ ารายการผ่านแอป SCB EASY หรอื SCB 

Call Center, รา้นคา้เชา่ , รายการใชจ่้ายทีย่กเลกิและการซือ้ผ่านชอ่งทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถ

ร่วมรายการนี้ได ้ 

• หากยอดซือ้เป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลอืเพียงจ านวนเต็ม 

คะแนนสะสมทีถู่กแลกเป็นเครดติเงนิคนืแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ หรอืขอคนื หรอืถอนเป็นเงนิสดหรอืสิง่

อืน่ได ้ 

• สงวนสทิธิไ์มส่ามารถขอใชค้ะแนนสะสมล่วงหนา้ (Point Advance) ทัง้นี้ คะแนนจะถกูหักออกจากบัญชี

บัตรเครดติ ณ วันทีท่ ารายการและไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืไดใ้นทกุกรณี    

 

(2) เงือ่นไขการรบัเครดติเงนิคนื 

• สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบัตรเครดติไทยพาณชิย ์ยกเวน้บัตรเครดตินติบิุคคล (“ผูถ้อืบัตร”) เมือ่มยีอดใช ้

จ่ายแบบช าระเต็มจ านวนทีโ่ฮมโปร, โฮมโปร เอส ทุกสาขา โดยลงทะเบยีน SMS พมิพ ์HPQ และเมือ่

ใชจ่้ายผา่นชอ่งทางออนไลน ์www.homepro.co.th โดยลงทะเบยีน SMS พมิพ ์HPR วรรคตามดว้ย

หมายเลขบัตรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย สง่มาที ่4545333 (คา่บรกิารขึน้อยู่กับผูใ้หบ้รกิาร) (ลูกคา้บัตร 

SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend รับสทิธิโ์ดยไมต่อ้งลงทะเบยีน) ระหวา่งวันที ่25 

มถินุายน 2565 – 31 สงิหาคม 2565 จะไดร้ับเครดติเงนิคนืตามจ านวนทีธ่นาคารก าหนด 

• เมื่อมียอดใชจ่้ายสะสม 15,000 - 29,999 บาท/วัน รับเครดติเงนิคืน 150 บาท , ยอดใชจ่้ายสะสม 

30,000 – 69,999 บาท/วัน รับเครดติเงนิคนื 400 บาท , ยอดใชจ่้ายสะสม 70,000 – 119,999 บาท/

วัน รับเครดติเงนิคนื 1,200 บาท , ยอดใชจ่้ายสะสม 120,000 บาทขึน้ไป/วัน รับเครดติเงนิคนื 3,000 

บาท  

• จ ากัดการใหเ้ครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,000 บาท/ ทา่น/ วัน และจ ากัดการใหเ้ครดติเงนิคนืรวมสงูสดุ 60,000 

บาท/ ทา่น/ ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 

• บรกิารแบ่งช าระ 0% ดจีัง, บรกิารดจัีง แบ่งช าระรายเดอืน ทีท่ ารายการผ่านแอป SCB EASY หรอื SCB 

Call Center, รา้นคา้เชา่ และรายการใชจ่้ายทีย่กเลกิไมส่ามารถร่วมรายการนี้ได ้ 

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


• ผูถ้อืบัตรสามารถรวมยอดเงนิตามเซลลส์ลปิทีจ่่ายผา่นบัตรเครดติไทยพาณิชย ์ภายใตช้ือ่ – สกลุและ

หมายเลขบัตรเครดติเดยีวกัน ภายในวันเดยีวกันได ้ทัง้นี้ ยอดการใชจ่้ายผา่นบัตรเครดติในแตล่ะบัตรไม่

สามารถน ามารวมกันได ้ 

• ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรเครดติใบทีล่งทะเบยีนและใชจ่้ายภายใน 60 วัน นับจากวันทีส่ ิน้สดุ

รายการสง่เสรมิการขายนี้ และกรณีทีม่กีารลงทะเบยีนและใชจ่้ายผา่นบัตรเครดติมากกวา่ 1 บัตร ภายใต ้

ชือ่ – สกลุและหมายเลขบัตรเครดติเดยีวกัน ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรเครดติทีล่งทะเบยีน

และมยีอดใชจ่้ายสงูสดุ โดยจะแสดงยอดเงนิทีจ่ะเครดติคนืไวใ้นใบแจง้ยอดรายการบัตรเครดติ 

(Statement) ในรอบบัญชถีัดไป 

• เครดติเงนิคนื ไมส่ามารถโอนสทิธใิหผู้อ้ืน่ หรอืแลกเปลีย่นหรอืถอนเป็นเงนิสดหรอืสิง่อืน่ได ้  

• ผูถ้อืบัตรมสีทิธไิดร้ับเครดติเงนิคนื จะตอ้งคงเป็นสมาชกิบัตรเครดติไทยพาณชิยแ์ละมสีถานะบัตรเครดติ

เป็นปกต ิมปีระวัตกิารช าระเงนิทีด่ ีไมผ่ดินัดช าระตามขอ้ก าหนดของธนาคารและไมเ่คยฝ่าฝืนและ/หรอื

ละเมดิระเบยีบขอ้บังคับ และ/หรอื เงือ่นไขใดๆ ของการเป็นผูถ้อืบัตรเครดติของธนาคารอยูจ่นถงึขณะรับ

เครดติเงนิคนื ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธิท์ีจ่ะระงับและ/หรอื เรยีกเครดติเงนิคนื ในกรณีทีต่รวจพบว่าผูถ้อืบัตรที่

ไดร้ับเครดติเงนิคนืมคีณุสมบัตไิมถ่กูตอ้งครบถว้น หรอืไม่ปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับหรอืเงือ่นไขที่

ธนาคารก าหนด   

• ผูถ้อืบัตรควรเก็บเซลลส์ลปิ และขอ้ความ SMS ตอบกลับยนืยันการลงทะเบยีนไวเ้ป็นหลักฐานอา้งองิ 

เพือ่การตรวจสอบยนืยันกับธนาคาร   

เงือ่นไขรวม  

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธปิระโยชน์จากรายการส่งเสรมิการขายจากการใชบั้ตรเพื่อเป็นไปใน

ลักษณะการใชเ้พือ่ทางการคา้และ/หรอืทางธรุกจิ ทกุกรณีไมร่่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

• ยอดใชจ่้ายทีน่ ามาค านวณในรายการส่งเสรมิการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใชจ่้ายทีเ่กนิกว่าวงเงนิที่

ไดร้ับอนุมัตจิากทางธนาคาร เมื่อผูถ้ือบัตรขอใชเ้กนิกว่าวงเงนิในแต่ละบัตรเครดติ ถงึแมว้่าผูถ้ือบัตรจะ

ช าระเงนิเขา้บัญชเีครดติเพื่อรองรับค่าใชจ่้ายในส่วนที่เกนิกว่าวงเงนิบัตรเครดติที่ไดร้ับอนุมัตจิากทาง

ธนาคารก็ตาม 

• ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้ หรอืบรกิาร จงึไมต่อ้งรับผดิชอบในขอ้บกพร่องหรอืความเสยีหายใด ๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้  ทัง้นี้กรณีทีม่ปัีญหาขอใหต้ดิต่อกับผูจ้ าหน่ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

• กรุณาตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย หรอืสือ่อืน่ๆของธนาคาร 

• ธนาคาร และ โฮมโปร มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง กตกิา เงือ่นไข ขอ้ก าหนด ระยะเวลา สทิธปิระโยชน์ต่าง 

ๆ และยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการมผีลใชบั้งคับ 

เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นทีไ่ม่อาจแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้กรณีมขีอ้พพิาทใหถ้อืค าตัดสนิของธนาคาร และโฮ

มโปร เป็นทีส่ดุ  

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ SCB Call Center โทร 02-777-7777 

 

 

 

 

 

 

 



 

  บตัรเครดติไทยพาณิชย(์เฉพาะผอ่นช าระ)  

 
• แบง่ช าระ 0% นานสงูสดุ 10 เดอืน* + รบัเครดติเงนิคนื

สงูสดุ 50,000 บาท*   เมือ่ชอ้ปสนิคา้กลุม่ Home Appliance ทีร่่วมรายการ 

 

โปรโมช ัน่ HOMEPRO ผอ่นช าระ  

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

สถานที ่ : โฮมโปร ทกุสาขา (ยกเวน้ Error! Hyperlink reference not valid. Link Payment ผ่อนช าระ ) 

รบัเครดติเงนิคนืรวมสูงสุด 50,000 บาท/ ทา่น / ตลอดระยะเวลาส่งเสรมิการขาย  เมื่อใชจ่้ายที่โฮมโปร

ทกุสาขา เฉพาะสนิคา้หมวด Home Appliance เทา่น ัน้ 

สินค้าที่ร่วมโปรโมชัน่ในหมวด Home Appliance (MA) ได้แก่ เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองอบผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ เคร่ืองปรับอากาศ  
    ยอดแบง่จา่ย / เซลลส์ลปิ (บาท) รบัเครดติเงนิคนื (บาท) */** 

10,000 - 39,999 บาท 100 บาท 

40,000 – 79,999 บาท 500 บาท 

80,000 – 149,999 บาท 1,500 บาท 

150,000 บาทขึน้ไป 3,500 บาท 

*จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,500 บาท/ เซลลส์ลปิ 

**จ ากัดเครดติเงนิคนืสงูสดุ 50,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 

ชอ้ปทีร่า้น > SMS ลงทะเบยีน พมิพ ์HPO วรรคตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย สง่มาที ่4545454 

(คา่บรกิารขึน้อยูก่ับผูใ้หบ้รกิาร)  

(ลกูคา้บัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไมต่อ้งลงทะเบยีน) 

 

เงือ่นไข  

• สทิธพิเิศษส าหรับผูถ้อืบัตรเครดติไทยพาณชิย ์ยกเวน้บัตรเครดตินติบิุคคล (“ผูถ้อืบัตร”) เมือ่มยีอดใชจ่้าย

แบบแบง่จ่ายโฮมโปร ทกุสาขา เฉพาะสนิคา้หมวด Home Appliance โดยลงทะเบยีน SMS ลงทะเบยีน 

พมิพ ์HPO วรรคตามดว้ยหมายเลขบัตรเครดติ 12 หลักสดุทา้ย สง่มาที ่4545454 (ค่าบรกิารขึน้อยู่กับ

ผูใ้หบ้รกิาร) (ลกูคา้บัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend รับสทิธิโ์ดยไมต่อ้งลงทะเบยีน) 

ระหวา่งวันที ่1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

• เมือ่มยีอดแบง่จ่าย 10,000 - 39,999 บาท/เซลลส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 100 บาท , ยอดแบง่จ่าย 40,000 

– 79,999 บาท/เซลลส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 500 บาท , ยอดแบ่งจ่าย 80,000 – 149,999 บาท/เซลลส์

ลปิ รับเครดติเงนิคนื 1,500 บาท , ยอดแบง่จ่าย 150,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ รับเครดติเงนิคนื 3,500 

บาท  

• จ ากัดการรับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 3,500 บาท/ ทา่น/ เซลลส์ลปิ หรอื รับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 50,000 บาท/

ทา่น/ ตลอดระยะเวลาสง่เสรมิการขาย 



• สนิคา้ที่ร่วมโปรโมชั่นในหมวด Home Appliance (MA) ไดแ้ก่ เครื่องซักผา้ เครื่องอบผา้ ตูเ้ย็น ตูแ้ช่ 

เครื่องปรับอากาศ ยกเวน้ Home Audio Equipment เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียงทุกประเภท รวมถึง

เครือ่งดดูฝุ่ น เตารดี ไมโครเวฟ และเงือ่นไขหมวดสนิคา้เป็นไปตามทีร่า้นคา้ก าหนด 

• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใชส้ามารถใชร้่วมกับรายการส่งเสรมิการขายอื่นๆ ที่เกดิในช่วง

ระยะเวลาส่งเสรมิการขายเดียวกันได ้เช่น Homepro Super Expo 27 กรกฎาคม 2565 -31 กรกฎาคม 

2565 

• เครดติเงนิคนืจะค านวณจากยอดผ่อนช าระต่อเซลล์สลปิตามเงื่อนไขที่ก าหนด เมื่อผ่อนช าระผ่านบัตร

เครดติไทยพาณิชย ์ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถงึเงื่อนไขจะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับเครดติเงนิคนื รวมทัง้ยอด

แบง่จ่ายในแตล่ะบัญชบัีตรไม่สามารถน ามารวมกันได ้ 

• ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรเครดติใบทีล่งทะเบยีนและใชจ่้ายภายใน 60 วัน นับจากวันทีส่ ิน้สดุ

รายการสง่เสรมิการขายนี้ และกรณีทีม่กีารลงทะเบยีนและใชจ่้ายผา่นบัตรเครดติมากกวา่ 1 บัตร ภายใต ้

ชือ่ – สกลุและหมายเลขบัตรเครดติเดยีวกัน ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบัีตรเครดติทีล่งทะเบยีน

และมยีอดใชจ่้ายสงูสดุ โดยจะแสดงยอดเงนิทีจ่ะเครดติคนืไวใ้นใบแจง้ยอดรายการบัตรเครดติ 

(Statement) ในรอบบัญชถีัดไป 

• บรกิารดจัีง แบ่งช าระรายเดอืน ทีท่ ารายการผ่านแอป SCB EASY หรอื SCB Call Center, รา้นคา้เชา่ และ

รายการใชจ่้ายทีย่กเลกิไม่สามารถร่วมรายการนี้ได ้ 

• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธปิระโยชน์จากรายการส่งเสรมิการขายจากการใชบั้ตรเพื่อเป็นไปใน

ลักษณะการใชเ้พือ่ทางการคา้และ/หรอืทางธรุกจิ ทกุกรณีไมร่่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ 

• ยอดใชจ่้ายทีน่ ามาค านวณในรายการส่งเสรมิการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใชจ่้ายทีเ่กนิกว่าวงเงนิที่

ไดร้ับอนุมัตจิากทางธนาคาร เมื่อผูถ้ือบัตรขอใชเ้กนิกว่าวงเงนิในแต่ละบัตรเครดติ ถงึแมว้่าผูถ้ือบัตรจะ

ช าระเงนิเขา้บัญชเีครดติเพื่อรองรับค่าใชจ่้ายในส่วนที่เกนิกว่าวงเงนิบัตรเครดติที่ไดร้ับอนุมัตจิากทาง

ธนาคารก็ตาม 

• กรณีที่ผูถ้ือบัตรมีความประสงคจ์ะช าระยอดแบ่งจ่ายที่เหลอืทัง้หมดก่อนครบก าหนดผ่อนช าระ ผูถ้ือบัตร

จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 กอ่นวันครบก าหนด

ช าระ โดยผูถ้อืบัตรจะตอ้งช าระเงนิทีค่งคา้งอยู่ทัง้จ านวน 

• กรณีที่ผูถ้ือบัตรช าระนอ้ยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถอืว่าผดินัดช าระหนี้ทัง้หมดทันทีและ

ธนาคารมสีทิธิเ์รยีกใหผู้ถ้ือบัตรช าระหนี้ทัง้หมดพรอ้มดอกเบีย้ หรอืเรยีกเก็บอัตราดอกเบีย้สงูสดุในกรณี

ผดินัด (ปัจจุบันเทา่กับ 16 % ตอ่ปี แตต่อ่ไปอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารก าหนด) รวมทัง้คา่ตดิตาม

ทวงถามหนี้(ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ไดต้ามทีธ่นาคาร ประกาศก าหนด ณ ขณะนัน้     

• ธนาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสนิคา้ หรอืบรกิาร จงึไมต่อ้งรับผดิชอบในขอ้บกพร่องหรอืความเสยีหายใด ๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้  ทัง้นี้กรณีทีม่ปัีญหาขอใหต้ดิต่อกับผูจ้ าหน่ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

• กรุณาตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ ณ จุดขาย หรอืสือ่อืน่ๆของธนาคาร 

• ธนาคาร และ โฮมโปร มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง กตกิา เงือ่นไข ขอ้ก าหนด ระยะเวลา สทิธปิระโยชน์ต่าง 

ๆ และยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการมผีลใชบั้งคับ

ยกเวน้แต่มเีหตุจ าเป็นทีไ่ม่อาจแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้กรณีมขีอ้พพิาทใหถ้อืค าตัดสนิของธนาคาร และ

โฮมโปร เป็นทีส่ดุ  

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ SCB Call Center โทร 02-777-7777 

 

 

 


