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การขอกู้เงินฯ
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การขอกู้เงินฯ

ข้อมูลที่แต่ละกรมธรรม์ต้องมี เพื่อใช้บริการ E-Loan คือ 
1.       Mobile No.   ที่ใช้ทํารายการ  Online 
2.       Email  ที่ใช้กับการทํารายการ  Online 
3.       Bank Account No. จากบริการ  ATS  หรือ  Direct Debit  
ของธนาคารที่บริษัทฯ เปิดบริการ ATS  แล้วเท่านั้น ( ธนาคาร) 

ATS คืออะไร ? 
ATS  (Automatic Transfer System)  คือ 
บริการ การโอนเงิน/หักเงินอัตโนมัติ  ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้า
ระบุ โดยระบบATS จะให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ
กับธนาคารแล้วเท่านั้น



กดปุ่ม “E-Loan” จากหน้า Member 
สามารถดูมูลค่าเงินสดและขอกู้เงินตาม
กรมธรรม์ได้ 

การเข้าใช้งานหน้า E-Loan  
เมื่อท่านทําการ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มีวิธีเข้าใช้งาน ดั้งนี้

A

3

หน้า มูลค่ากรมธรรม์

หน้า มูลค่าเงินสด/เงินกู้

2

A

    กดปุ่ม “มูลค่ากรมธรรม์” จากหน้า   Member 

    กดปุ่ม “มูลค่ากรมธรรม์”  

     กดปุ่ม “มูลค่าเงินสด/เงินกู้” 

     กดปุ่ม “E-Loan” ด้านล่างของหน้าจอ

B
1

2

3

B

1

A



          ตรวจสอบบัญชี ATS  
ตรวจสอบบัญชีธนาคาร และ 
เลือกบัญชีธนาคาร ที่ต้องการโอนเงิน
เข้าบัญชีเพื่อรับเงินกู้ในครั้งนี้

A
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          ตรวจสอบเงินกู้ 

• ตรวจสอบมูลค่าเงินสด และจํานวนเงินกู้ที่
สามารถกู้ได้ 

• กดปุ่ม “ขอกู้เงินตาม กธ.”

1         ไม่พบบัญชี ATS  
ในกรณีที่ไม่พบบัญชีธนาคาร (ATS) ซึ่งเป็น
บริการที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯทําการหักเงิน
จากบัญชีธนาคารของท่าน  

เพื่อความสะดวกในการชําระเงินกู้ และโอน
เงินที่ขอกู้ และสามารถสมัครใช้บริการได้ตาม
ธนาคารที่บริษัทฯกําหนด 

*หลังจากทําการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM แล้วท่าน
จําท ํารายการได้ในวันทําการถัดไปหลังจากบ
ริษัทฯได้รับข้อมูลจากธนาคารแล้ว

2



            ระบุจํานวนเงิน 
ตรวจสอบจํานวนเงินสูงสุดที่กู้ได้  
• ระบุจํานวนเงินที่ต้องการกู้  
• กดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อคํานวน 

อากรแสตมป์ 
*บริษัทฯ รับภาระค่าอากรฯ ให้ท่าน

�6

          อ่านคําแนะนํา 
อ่านคําแนะนําขั้นตอนการกู้เงินฯ ให้ครบถ้วน 
และ “กดยอมรับขั้นตอนในการกู้เงินฯ” 

3 4             ตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อบัญชี, เลขที่
บัญชี, ยอดเงินที่ขอกู้ เป็นต้น 
• กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการขอกู้

เงินฯ

5

4.1

4.2

4.1

4.2

ยอดเงินสูงสุดที่กู้ได้ 

เงินที่ต้องการกู้ 



            รายการขอกู้สําเร็จ 
อ่านเงื่อนไขในการรับเงินกู้
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          ยืนยันรหัส OTP 
ตรวจสอบ email และอ่านรายละเอียด
พร้อมเอกสารที่แนบไปใน email ของท่าน 
• ตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

• กรอกรหัส OTP จํานวน 6 หลัก 

• รับทราบและยอมรับ คําร้องขอกู้เงินฯ และ 
สัญญา (ฉบับร่าง) ที่ได้ส่งไปยัง email 

• กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อตรวจสอบรหัส OTP
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• กรณีทํารายการก่อน 12.00 น. 
ท่านจะได้รับเงินกู้ในวันทําการถัดไปโดยมี 
SMS แจ้ง เมื่อเงินได้ถูกโอนเข้าบัญชี 
ของท่านแล้ว ( ไม่เกิน 18.00 น. ) 

• กรณีทํารายการหลัง 12.00 น. 
ท่านจะได้รับเงินกู้ในวันทําการถัดไปอีก 1 วัน 

ตัวย่างเช่น  

ยืนยันการขอกู้ฯ ในวันเสาร์ หรือวันศุกร์  

เวลา 20.00 น. วันทําการถัดไปคือวันจันทร์
จะเป็นวันยืนยันการขอกู้เงินฯ เงินจะโอนเข้าบัญชี
ในวันอังคาร ที่เป็นวันทําการเช่นกัน  

โดยมี SMS แจ้ง และสัญญากู้เงินฯ จะส่งให้ยัง 
email ที่ท่านได้แจ้งไว้

เงื่อนไขในการรับเงินกู้ ดังนี้



สถานะ สําเร็จ 
สถานะ “สําเร็จ” หมายถึง การขอกู้เงินฯได้รับ
การดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯได้
ส่ง SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ และ
ทําการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว  
       ท่านสามารถขอกู้เงินเพิ่มได้ 

       SMS แจ้งการโอนเงินสําเร็จ
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สถานะ รอดําเนินการ 
สถานะ “รอดําเนินการ” หมายถึง บริษัทฯได้
รับคําร้องขอกู้เงิฯเรียบร้อยแล้ว และ  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล เพื่อ 
พิจารณาการขอกู้เงินฯและทําการโอนเงินเข้า
บัญชีของท่าน 
      ท่านสามารถยกเลิกรายการได้โดยการติดต่อ 

เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

      ท่านจะยังไม่สามารถขอกู้เงินเพิ่มได้เมื่ออยู่ใน
สถานะนี้

รายการขอกู้ไม่สมบูรณ์ 
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทําการยืนยันการขอกู้
โดยการยืนยันรหัส OTP หรือทําขั้นตอนไม่
ครบถ้วนในการขอกู้จะแสดงรายการที่ทําไม่
สําเร็จ ท่านสามารถยกเลิกรายการขอกู้ได้
โดยการกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ”  
       หากต้องการทํารายการใหม่  
ท่านต้องทําการ ยกเลิกรายการ ก่อนเท่านั้น

A1

A2

B1

C1
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B2

B1

A1

A2

C1

B2

สถานะรายการกู้ 
เมื่อยืนยันคําร้องการขอกู้เรียบร้อยแล้วรายการขอกู้เงินฯ 
จะแสดงสถานะ “รอดําเนินการ” และสถานะรายการกู้ทั้งหมด ดังนี้

BA C
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การชําระคืนเงินกู้ฯ
LOANPAY



        กดปุ่ม “ชําระคืนเงินกู้”  

        จากหน้า E-Loan

        กดปุ่ม “ชําระคืนเงินกู้”  

        จากหน้า Member
A
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เมนูชําระคืนเงินกู้ 

• กรณีมียอดหนี้ที่ต้องชําระ 

ปุ่ม “ชําระคืนเงินกู้” จึงจะแสดง

B

B

A

A B

B



           ตรวจสอบบัญชี ATS  
ตรวจสอบบัญชีธนาคาร และ  
เลือกบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้บริษัทฯ
หักเงินจากบัญชีของท่านเพื่อชําระคืน
เงินกู้ในครั้งนี้ แล้วกดปุ่ม “ตกลง”
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          ตรวจสอบยอดหนี้ 

• ตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชําระ 

• กดปุ่ม “ชําระคืนเงินกู้”

1         ไม่พบบัญชี ATS  
ในกรณีที่ไม่พบบัญชีธนาคาร (ATS) ซึ่งเป็น
บริการที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯทําการหักเงิน
จากบัญชีธนาคารของท่าน  

เพื่อความสะดวกในการชําระเงินกู้ และโอน
เงินที่ขอกู้ และสามารถสมัครใช้บริการได้ตาม
ธนาคารที่บริษัทฯกําหนด 

*หลังจากทําการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM แล้วท่าน
จําทํารายการได้ในวันทําการถัดไปหลังจาก 

บริษัทฯได้รับข้อมูลจากธนาคารแล้ว

2 A

กรณีไม่อยู่ในช่วงเวลา  
ในกรณีที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่จะชําระคืนเงินกู้ฯได้  

ซึ่งเวลาที่สามารถชําระคืนเงินกู้ได้คือช่วงเวลา 

ตั้งแต่ 00.01 น. - 15.30 น.

* *



        ชําระเงินกู้ฯ ทั้งหมด  
ยอดที่ชําระคืนทั้งหมด คือยอดเงินต้น
และดอกเบี้ยรวมกัน แต่ในกรณีที่ยอด
หนี้ ไม่เกิน 1,000 บาทจะต้องชําระ 
ยอดหนี้ทั้งหมด 

A
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          ประเภทการชําระ 
เลือกประเภทของการชําระคืนเงินกู้ 

• เลือก “ชําระเงินกู้ฯ ทั้งหมด เงินต้น + 
ดอกเบี้ย” 

ยอดนี้รวมดอกเบี้ย ณ วันที่ทํารายการ 

• เลือก “ชําระเงินกู้ฯ บางส่วน”  

ชําระยอดหนี้บางส่วน  

3         ชําระเงินกู้ฯ บางส่วน  
ระบุยอดที่ต้องการชําระเงินคืนได้ ตั้ง
แต่ 1,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกินยอด
หนี้รวมทั้งหมด

B
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4          ทํารายการสําเร็จ  
รายการคําร้องขอคืนเงินสําเร็จ และ
แสดงสถานะ “รอดําเนินการ” เมื่อบริษัทฯ
ดําเนินการและได้รับเงินคืนตามคําร้องฯ 
ระบบจะแจ้งให้ผลให้ทราบทาง email และ 
SMS ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

5          ตรวจสอบข้อมูล 

• ตรวจสอบยอดที่ชําระและรายละเอียด
การคืนเงินกู้ฯ ต่างๆให้ครบถ้วน 

• กดปุ่ม “ถัดไป”

1,000.00

          ยืนยันรหัส OTP 

ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และ  
รายละเอียดของท่าน 
• กรอกรหัส OTP จํานวน 6 หลัก 
• กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อตรวจสอบ

รหัส OTP

6



        คืนเงินกู้ฯ สําเร็จ 
เมื่อการขอชําระคืนเงินกู้ เรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทฯจะส่ง email และ SMS แจ้งไป 
ยังหมายเลขโทรศัพท์  
       ท่านสามารถขอกู้เงินเพิ่มได้ 

       SMS แจ้งรายการหักเงินสําเร็จ
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        สถานะ รอดําเนินการ 
สถานะ “รอดําเนินการ” หมายถึง ขณะนี้
รายการขอชําระคืนเงินกู้ได้ส่งถึงบริษัทฯ
แล้ว และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อพิจรณาการขอชําระคืนและ
ทําการตัดเงินจากบัญชีของท่าน 
      ท่านสามารถยกเลิกรายการได้โดยการติดต่อ 

เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

      ท่านจะยังไม่สามารถชําระคืนเงินกู้เพิ่มได้เมื่ออยู่
ในสถานะนี้

A1

A2

B1

BA

7 สถานะการชําระคืนเงินกู้

A1

A2 B1

B2 รายการที่ทําสําเร็จแล้วจะไม่แสดงรายการ

B2

* B3

         รายการไม่สมบูรณ์ 
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทําการยืนยันการขอ
ชําระคืนเงินกู้ฯ โดยการยืนยันรหัส OTP 
หรือทําขั้นตอนไม่ครบถ้วน จะแสดง
รายการที่ทําไม่สําเร็จ ท่านสามารถยกเลิก
รายการได้โดยการกดปุ่ม “ยกเลิก”  
       ต้องยกเลิกรายการก่อน ท่านจึงสามารถ 

ทํารายการใหม่ได้
C1

C

*
C1

B3
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         ยอดเงินไม่พอ 
ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชี ATS ของท่าน 
ไม่พอในการชําระคืนเงินกู้ฯ ท่านสามารถ 
ยกเลิกรายการหรือติดต่อฝ่ายบริการ 
ผู้ถือกรมธรรม์เพื่อดําเนินการต่อไป

D2

D2 D3

         บัญชี ไม่ Active 
ในกรณีที่บัญชี ATS ของท่านไม่ Active 
และไม่สามารถหักเงินได้เพื่อชําระคืนเงินกู้ฯได้ 
ท่านสามารถยกเลิกรายการหรือติดต่อ ฝ่าย
บริการผู้ถือกรมธรรม์เพื่อดําเนินการต่อไป

D3

* *

* สามารถแตะที่         

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        คืนเงินกู้ฯ ไม่สําเร็จ 
ในกรณีที่รายการขอชําระคืนเงินกู้ได้รับ
การตรวจสอบแล้ว และไม่สามารถหักเงิน
จากบัญชีของท่านได้ 
เช่น บัญชีไม่ Active, ยอดเงินไม่พอ 
เจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อกลับยังท่านเพื่อ
ดําเนินการต่อไป

D
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การเปลี่ยนบัญชี
CHANGE ACCOUNT

ATS

ATS

ATS
ATS

ATS
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         ทํารายการสําเร็จ  
การเปลี่ยนบัญชีหลัก (ATS) สําเร็จ 

ท่านสามารถดําเนินการต่อ  

เช่น การขอกู้เงินฯ (E-Loan) และการ
ขอชําระคืนเงินกู้ฯ เป็นต้น

          ตรวจสอบบัญชี ATS  
ตรวจสอบบัญชีธนาคาร และ เลือกบัญชี
ธนาคาร ที่ต้องการปลี่ยนเป็นบัญชีหลัก
เพื่อใช้หักเงินจากบัญชีเพื่อชําระคืนเงินกู้ 
กดปุ่ม “ตกลง” 

          ยืนยันรหัส OTP 

ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และและ
รายละเอียดของท่าน 
• กรอกรหัส OTP จํานวน 6 หลัก 
• กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อตรวจสอบ

รหัส OTP

31 2


