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ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
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วัน เดือน ป

1 มกราคม 2566

1. ผลิตภัณฑนี้คืออะไร
บัตรกดเง�นสดเอมันนี่ (A money) เปนบัตรกดเง�นสดประเภทสินเชือ่ หมุนเว�ยนสวนบุคคล (Revolving Loan) ที่ไมตอ งมีหลักทรัพย
หร�อผูค้ำหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก เพ�่อเปนวงเง�นสำรองใหทานมีความคลองตัวในการใชจายใน
ชีวต� ประจำวัน ผลิตภัณฑนม้ี วี ตั ถุประสงคเพ�อ่ ใชเพ�อ่ การเบิกถอนเง�นสดเทานัน้ ไมสามารถใชชำระคาสินคาและ/หร�อคาบร�การได

2. ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง
• อัตราดอกเบีย้ คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ 17% ถึง 25% ตอป*
• วงเง�นอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทา ของรายได สำหรับลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 30,000 บาทข�้นไป และวงเง�นอนุมัติสูงสุดไมเกิน
1.5 เทาของรายได เฉพาะลูกคาทีม่ รี ายไดเฉลีย่ นอยกวา 30,000 บาท
• ผูส มัครจะไดรบั บัตรกดเง�นสดเอมันนี่ (A money) ทันทีตง้ั แตวนั ทีส่ มัคร เพ�ยงมีคณ
ุ สมบัตแิ ละเอกสารประกอบการสมัครเปนไปตาม
หลักเกณฑทบ่ี ร�ษทั ฯ กำหนด
• รอรับผลการพ�จารณาสินเชือ่ ทาง SMS โดยสามารถเปดใชบร�การบัตรกดเง�นสดไดทนั ที เมือ่ ไดรบั การอนุมตั ิ
• เบิกถอนเง�นสดผานเคร�อ่ ง ATM ของ A money ไมมคี า ธรรมเนียม หร�อผานเคร�อ่ ง ATM ของธนาคารพันธมิตร คาธรรมเนียม
ข�้นอยูกับเง�่อนไขของแตละธนาคารที่ทานใชบร�การและไมจำกัดจำนวนครั้งของการถอนเง�นสดในแตละวัน ทั้งนี้ ข�้นอยูกับวงเง�น
ที่ไดรบั การอนุมตั หิ ร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี
• ชำระขัน้ ต่ำ 3% ของยอดคงคางตามใบแจงยอดการใชจา ยสินเชือ่ /ใบเสร็จรับเง�น หร�อไมนอ ยกวา 100 บาท ข�น้ อยูก บั จำนวนใด
สูงกวา (กำหนดใหเลือกชำระจำนวนทีส่ งู กวา)
• เลือกชำระคืนแตละเดือนในรูปแบบที่ตองการ เลือกชำระเต็มจำนวน หร�อชำระขั้นต่ำ 3% แตตองไมต่ำกวา 100 บาท หร�อ
ชำระคืนมากกวาขั้นต่ำ
หมายเหตุ: *อัตราดอกเบีย้ พ�เศษสำหรับลูกคาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามหลักเกณฑและเง�อ่ นไขทีบ่ ร�ษทั ฯ กำหนด

3. ผลิตภัณฑนี้มีคาธรรมเนียม/บร�การอะไรบาง
1

1

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

17% - 25% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ
2

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์

1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท
หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท

3

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
3.1 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงิน
ถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ
/ธนาคารกสิกรไทย
ถอนเงินจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระทีจ่ ดุ บริการรับชำระ (ขึน้ อยูก่ บ
ั จุดรับชำระเงินแต่ละแห่งกำหนด)
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ขึน
้ อยูก่ บ
ั เขตสำนักหักบัญชี)
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย
- ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร

13 บาท/ครัง้
20 บาท/รายการ
ไม่เกิน 12 บาท/รายการ
10-20 บาท/ครัง้
5-30 บาท/ครัง้

- ช่องทาง ATM
2

ชำระผ่านบริการชำระบิลข้ามธนาคาร
- ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
- ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชำระเงินผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ผลการตรวจสอบ พบข้อมูลเครดิต
ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลเครดิ
ต
3
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
3.5 ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินการ e-KYC (ระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั )
ค่าธรรมเนียมทำรายการ สำหรับ API การยืนยันตัวตน
ค่าธรรมเนียมพิสจู น์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคารผ่าน NDID platform
ค่าธรรมเนียมทำรายการแสตมป์ผ่าน NDID platform
4

หมายเหตุ:

15 บาท/รายการ (จำกัดวงเงิน 50,000 บาท
ส่วนเกินคิด 0.1% ไม่เกิน 1,000 บาท)
ในเขต 10 บาท/รายการ, นอกเขต
20 บาท/รายการ (จำกัดวงเงิน 50,000 บาท
ส่วนเกินคิด 0.1% ไม่เกิน 1,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริ
ษัท
3
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
4.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

สูงสุดไม่เกิน 20 บาท/รายการ
สูงสุดไม่เกิน 5 บาท/รายการ
สูงสุดไม่เกิน 10 บาท/รายการ
12 บาท/ครัง้
5 บาท/ครัง้
สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/งวด
5 บาท/รายการ
100 บาท/ครัง้
สูงสุดไม่เกิน 21 บาท/รายการ
สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/งวด
200 บาท/ครัง้
100 บาท/ครัง้
100 บาท/ครัง้
ไม่มี
100 บาท/ครัง้

1
อัตราดอกเบีย้ พิเศษสำหรับลูกค้าทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ
่ ริษท
ั ฯ กำหนด
2
ธนาคารทีใ่ ห้บริการรับชำระเงินเป็นผูก้ ำหนดค่าบริการ
3

ค่าใช้จา่ ยประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บลูกค้าซ้ำซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจำนวนเงินทีไ่ ด้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่กรณี
และ เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาท/งวด ในกรณีมห
ี นีค
้ า้ งชำระ 1 งวด และ ไม่เกิน 100 บาท/งวด ในกรณีมห
ี นีค
้ า้ งชำระมากกว่าหนึง่ งวด

4. การคำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
ดอกเบีย้ และคาธรรมเนียม
การใชวงเง�นในแตละงวด

=

เง�นตนคงคางสิน� งวดทีแ่ ลว

x อัตราดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเง�นตอป x จำนวนวันในแตละรอบบัญชี

ชำระคืนเง�นตนในแตละงวด

= จำนวนเง�นทีช่ ำระตอเดือน - คาใชจา ยอืน่ ๆ

เง�นตนคงคางในแตละงวด

= เง�นตนคงคางในงวดทีแ่ ลว - เง�นตนทีช่ ำระในงวดนี้

365 วัน

- ดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเง�นในแตละงวด

หมายเหตุ: โดยยอดเง�นทีช่ ำระเขามาในแตละรอบบัญชี บร�ษทั ฯ จะนำไปตัดคาใชจา ย คาธรรมเนียมอืน่ ๆ (ถามี) คาธรรมเนียมการใชวงเง�น
ดอกเบีย้ และเง�นตน ตามลำดับ

5. การเบิกถอนเง�น
1. ถอนเง�นสดผานเคร�อ่ ง ATM ของ A money
• ไมมคี า ธรรมเนียมการถอนเง�นทีเ่ คร�อ่ ง ATM ของ A money
• ไมจำกัดจำนวนครัง้ ของการถอนเง�นสดในแตละวัน ทัง้ นี้ ข�น้ อยูก บั วงเง�นที่ไดรบั การอนุมตั ิ
• ถอนเง�นสดขัน้ ต่ำไดตง้ั แต 100 บาทข�น้ ไป สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท (ตอครัง้ ) หร�อธนบัตร ไมเกิน 25 ใบ
หร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี
2. ถอนเง�นสดผานเคร�อ่ ง ATM ของธนาคารพันธมิตร (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ และธ.กสิกรไทย)
• คาธรรมเนียมในการกดเง�นสด 13 บาท/ครัง้ ซึง่ คาธรรมเนียมการถอนเง�นจะหักจากวงเง�นในบัตรของลูกคา
ณ ตอนทีท่ ำรายการกดเง�น และจะแจงรายละเอียดในใบแจงการชำระเง�นรอบถัดไป
• ถอนเง�นสดขัน้ ต่ำ 100 บาทข�น้ ไป สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท (ตอครัง้ ) วงเง�นสูงสุดในการเบิกถอนเง�นสดตอครัง้
ข�น้ อยูก บั เง�อ่ นไขของ ATM แตละธนาคารฯ ทีท่ า นใชบร�การ หร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี

6. การชำระเง�น
วันสรุปยอดบัญชี:
ทุกวันที่ 17 ของเดือน *
วันครบกำหนดชำระเง�น: ทุกวันที่ 2 ของเดือน
เลือกชำระคืนในรูปแบบทีต่ อ งการ ไดดงั นี:้
• ชำระคืนขัน้ ต่ำ 3% ของยอดคงคางตามใบแจงยอดการใชจา ยสินเชือ่ /ใบเสร็จรับเง�น หร�อไมนอ ยกวา 100 บาท ข�น้ อยูก บั
จำนวนใดจะสูงกวา (กำหนดใหเลือกชำระจำนวนทีส่ งู กวา)
• ชำระคืนมากกวาขัน้ ต่ำทีก่ ำหนด
• ชำระคืนแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้กรณีที่ทานตองการชำระคืนแบบเต็มจำนวน กรุณาติดตอสอบถามยอดหนี้คงเหลือ
เต็มจำนวนทีศ่ นู ยบร�การลูกคาสัมพันธ หมายเลข 0-2004-5000 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ชำระเง�นผานชองทาง ดังนี้
ชองทางการเบิกถอนเง�นสด

1. เคร�่อง ATM ของ A money
2. เคร�่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร ไดแก
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย
3. ถอนเง�นสดจากเคานเตอรเซอรว�ส
4. โอนเง�นเขาบัญชีธนาคาร

ชองทางการชําระเง�น
1. เคร�่อง ATM ของ A money
2. ชําระที่จ�ดบร�การรับชําระ

3. ชําระโดยหักบัญชีเง�นฝากอัตโนมัติ
(ข�้นอยูกับเขตสํานักหักบัญชี)
4. ชําระผานธนาคารกรุงไทย
5. ชําระผานบร�การชําระบิลขามธนาคาร
(ธนาคารอื่นๆ ที่ใหบร�การชําระบิลขามธนาคาร*)
6. ชําระเง�นผานโมบาย แอปพลิเคชัน

คาธรรมเนียมการเบิกถอนเง�น
ไมมี

13 บาท/ครั้ง
20 บาท/รายการ
ไมเกิน 12 บาท/รายการ

คาธรรมเนียมการชําระเง�น
ไมมี

20 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
5-30 บาท/ครั้ง
10-20 บาท/รายการ
สูงสุดไมเกิน 5 บาท/รายการ ในชองทางอิเล็กทรอนิกส
สูงสุดไมเกิน 20 บาท/รายการ ในชองทางเคานเตอรธนาคาร
สูงสุดไมเกิน 10 บาท/รายการ

*หมายเหตุ: ทานสามารถตรวจสอบรายชือ่ ธนาคารผูใหบร�การทีเ่ ขารวมไดจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย คาธรรมเนียมเปนไปตามเง�อ่ นไขและขอกําหนดของแตละธนาคาร/ผูใหบร�การ

หมายเหตุ: *• กรณีเดือนนัน้ ๆ มีจำนวนวันนอยกวา 31 วัน อาจทำใหวนั สรุปยอดบัญชีเปนวันที่ 14, 15 หร�อ 16
• กรณีลกู คาไดรบั การอนุมตั บิ ตั รเร�ยบรอยแลว สามารถยืน่ คำรองขอเปลีย่ นแปลงวันชำระเง�นไดทส่ี ำนักงานสาขา/บูธ ของ A money
ดวยตนเอง หร�อสแกนสงเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ระบุความจำนงขอเปลีย่ นแปลงวันชำระเง�นและสงเอกสารไดทาง
โทรสาร (Fax): หมายเลข 0-2117-5009, ไปรษณีย (Post office): ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ บมจ. ไอรา แอนด ไอฟ�ล ตู ปณ. 103
ศฝ. หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร 10331 หร�อ Email: cs@aira-aiful.co.th นำสงในรูปแบบไฟล PDF เทานัน้ ไมรวมไฟลภาพทุกชนิด

7. อะไรจะเกิดข�้นหากทานชำระเง�นกูยืมกอนครบกำหนด
บัตรกดเง�นสด A money เปนบัตรกดเง�นสดประเภทสินเชือ่ หมุนเว�ยนสวนบุคคล (Revolving Loan) วงเง�นสินเชือ่ เปนวงเง�นหมุนเว�ยน
ทานสามารถชำระคืนกอนครบกำหนดเมื่อใดก็ ไดตามที่ทานตองการ โดยเมื่อมีการชำระเง�นคืน จำนวนเง�นดังกลาวที่มีการหัก
คาธรรมเนียมตาง ๆ ของบร�ษัทฯ จะหมุนเว�ยนกลับมาเปนวงเง�นในบัตรที่สามารถเบิกถอนไดอีก เพ�่อเปนวงเง�นสำรองใหทาน
มีความคลองตัวในการใชจายในชีว�ตประจำวัน

8. ทานจะตองมีผูค้ำประกันหร�อหลักประกันหร�อไม
ไมตอ งมีหลักทรัพย หร�อ ผูค ำ้ หลักประกัน

9. ผลิตภัณฑนี้มีขอกำหนดและอาจทำใหทานมีภาระหนาที่อะไรบาง
• ผูข อสินเชือ่ ตองใหขอ มูลดวยตนเองอยางครบถวนและถูกตองเกีย่ วกับวงเง�นสินเชือ่ สวนบุคคลภายใตการกำกับฯ ที่ไดรบั และทีอ่ ยู
ระหวางการยืน่ ขอกับสถาบันการเง�นอืน่ หร�อผูป ระกอบธุรกิจรายอืน่ ในชวงระยะเวลา 2 เดือนกอนหนาวันจนถึงทีย่ น่ื ขอสินเชือ่ หร�อ
ขอเพ�ม� วงเง�นกับบร�ษทั ฯ
• ผูข อสินเชือ่ มีหนาทีช่ ำระเง�นคืนครบตามจำนวนทีร่ ะบุในใบแจงยอดการใชจา ยสินเชือ่ /ใบเสร็จรับเง�น ใหทนั ตามกำหนดเวลา
• กรณีการชำระเง�นคืนไมเปนไปตามเง�อ่ นไขหร�อคางชำระ ทานจะมีภาระคาติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/งวด หร�อตามทีถ่ กู เร�ยกเก็บ
จากหนวยงานภายนอก เปนตน

10. อะไรจะเกิดข�้นหากทานไมสามารถปฎิบัติตามขอกำหนดและภาระหนาที่ ได
• ในกรณีผูขอสินเชื่อใหขอมูลดวยตนเองไมถูกตองและไมครบถวน บร�ษัทฯ จะมีกระบวนการติดตามและสอบทานการใหสินเชื่อ
ดังกลาวภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติวงเง�น ซึ่งสงผลใหบร�ษัทฯ อาจพ�จารณาลดวงเง�นหร�อยกเลิกวงเง�นสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกำกับฯ
• กรณีการชำระเง�นคืนไมเปนไปตามเง�่อนไขหร�อคางชำระ ทานจะมีภาระคาติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/งวด หร�อตามที่ถูก
เร�ยกเก็บจากหนวยงานภายนอก
• บร�ษัทฯ อาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายตอไป หากทานผิดนัด/ผิดสัญญาและบร�ษัทฯ มีสิทธิระงับ
การใชวงเง�นสินเชือ่ และ/หร�อบอกเลิกสัญญาไดทนั ที

11. ผลิตภัณฑนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบาง
• กรุณาตรวจสอบความถูกตองของบัตรพรอมลงลายมือชือ่ ในชองลายเซ็นดานหลังบัตรทันทีดว ยปากกาลูกลืน่
• หลังจากไดรับการอนุมัติ กรุณาติดตอศูนยบร�การลูกคาสัมพันธเพ�่อยืนยันการไดรับบัตรและเปดใชบัตรทันที
• เพ�่อความปลอดภัย ไมควรเก็บบัตรและรหัสสวนตัว (PIN) 4 หลักไวในที่เดียวกัน รหัสกดเง�นเปนรหัสลับสวนบุคคล ไมควร
เปดเผยใหบคุ คลอืน่ ทราบ รวมถึงไมมอบหร�อโอนบัตรกดเง�นสด หร�อเลขรหัสประจำบัตรใหบคุ คลอืน่ ใชแทน
• หากบัตรกดเง�นสดสูญหายหร�อถูกขโมย ทานควรแจงอายัดบัตรที่ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ หมายเลข 0-2004-5000
ระหวางเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน หร�อผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 กด 4 ตลอด 24 ชัว่ โมง

12. ทานควรทำอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานเปลี่ยนแปลง
ทานควรแจงบร�ษัทฯ ทันที เพ�่อใหการสื่อสารขอมูลกับทานเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยทานสามารถดำเนินการ
เปลีย่ นแปลงขอมูลการติดตอได ดังนี้
1. ติดตอดวยตนเองทีส่ ำนักงานสาขา/บูธ A money ทัว่ ประเทศ โดยกรอกแบบฟอรมเปลีย่ นแปลงขอมูล พรอมแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจร�งแกเจาหนาที่
2. ติดตอศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ หมายเลข 0-2004-5000 กด 5 ระหวางเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน
3. กรอกขอมูลลงในขอเปลีย่ นแปลงขอมูลดานหลังใบแจงยอดการใชสนิ เชือ่ /ใบเสร็จรับเง�น พรอมแนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง) สงเอกสารได 3 ชองทาง ดังนี้
3.1) โทรสาร (Fax): หมายเลข 0-2117-5009
3.2) ไปรษณีย (Post office): ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ บร�ษัท ไอรา แอนด ไอฟ�ล จำกัด (มหาชน)
ตู ปณ. 103 ศฝ. หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร 10331
3.3) อีเมล (Email): cs@aira-aiful.co.th นำสงเอกสารในรูปแบบไฟล PDF เทานัน้ ไมรวมไฟลภาพทุกชนิด

13. รายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑและชองทางการติดตอ
• สอบถามไดที่สำนักงานสาขา/บูธ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ คนหาสาขาไดที่ http://www.amoney.co.th/branch/
• Website: www.amoney.co.th
• ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ หมายเลข 0-2004-5000 ระหวางเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน

14. ทางเลือกอื่นในกลุมผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคล
• บัตรกดเง�นสด Benefit Plus

คำเตือน: บร�ษัทฯ จำเปนตองดำเนินการทางกฏหมาย หากทานไมชำระคางวดอยางสม่ำเสมอ
ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช ไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลเพ��มเติม: รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามที่ไดจายจร�ง
และพอสมควรแกเหตุเกีย่ วกับสินเชือ่ สวนบุคคลภายใตการกำกับทีม่ ใิ ชสนิ เชือ่ ทีม่ ที ะเบียนรถเปนประกัน
เร�ม� ใชตง้ั แตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ตามเอกสารแนบ 1
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดจดั ตัง้ ศูนยคมุ ครองผูใชบร�การทางการเง�น ( ศคง.) เพ�อ่ คุม ครองสิทธิและใหความรูท างการเง�น
แกผูใชบร�การทางการเง�น เพ�อ่ ใหผูใชบร�การทางการเง�น หากตองการติดตอศูนยคมุ ครองผูใชบร�การทางการเง�น (ศคง.)
เพ�่อขอคำปร�กษา หร�อแจงเร�่องรองเร�ยนที่ยังไมไดรับการแก ไข สามารถดำเนินการไดตามชองทางรับเร�่องรองเร�ยน
https://www.1213.or.th

เอกสารแนบ 1
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566
1

2
3

17%-25% ต่อปี

2.1
3.1 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงิน
ถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ
/ธนาคารกสิกรไทย
ถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระทีจ่ ดุ บริการรับชำระ (ขึน
้ อยูก่ บ
ั จุดรับชำระเงินแต่ละแห่งกำหนด)
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ขึน
้ อยูก่ บ
ั เขตสำนักหักบัญชี)
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย
- ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร

ชำระผ่านบริการชำระบิลข้ามธนาคาร 2
- ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
- ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชำระเงินผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน
3.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ผลการตรวจสอบ พบข้อมูลเครดิต
ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลเครดิต
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 3
3.5 ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินการ e-KYC (ระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั )
ค่าธรรมเนียมทำรายการ สำหรับ API การยืนยันตัวตน
ค่าธรรมเนียมพิสจู น์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคารผ่าน NDID platform
ค่าธรรมเนียมทำรายการแสตมป์ผา่ น NDID platform

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

13 บาท/ครั้ง
20 บาท/รายการ
ไม่เกิน 12 บาท/รายการ
10-20 บาท/ครั้ง
5-30 บาท/ครั้ง
15 บาท/รายการ (จำกัดวงเงิน 50,000 บาท
ส่วนเกินคิด 0.1% ไม่เกิน 1,000 บาท)
ในเขต 10 บาท/รายการ, นอกเขต
20 บาท/รายการ (จำกัดวงเงิน 50,000 บาท
ส่วนเกินคิด 0.1% ไม่เกิน 1,000 บาท)

- ช่องทาง ATM

4

1

3

สูงสุดไม่เกิน 20 บาท/รายการ
สูงสุดไม่เกิน 5 บาท/รายการ
สูงสุดไม่เกิน10 บาท/รายการ
12 บาท/ครั้ง
5 บาท/ครั้ง
สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/งวด
5 บาท/รายการ
100 บาท/ครั้ง
สูงสุดไม่เกิน 21 บาท/รายการ

สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/งวด
200 บาท/ครง้ั
100 บาท/ครง้ั
100 บาท/ครง้ั
100 บาท/ครง้ั

หมายเหต:ุ 1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
2
ธนาคารที่ให้บริการรับชำระเงินเป็นผู้กำหนดค่าบริการ
3
ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บลูกค้าซ้ำซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่กรณีและ เรียกเก็บไม่เกิน
50 บาท/งวด ในกรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด และ ไม่เกิน 100 บาท/งวด ในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

