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เอกสารแนบทา้ย 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

โครงการสินเช่ือเพื่อการปรบัตวั  

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

โครงการสินเช่ือเพื่อการปรบัตวั  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑฉ์บบัน้ี และควรศึกษารายละเอียด

และเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจซื้ อหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์:  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์:  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ช่ือผลิตภณัฑ ์:  โครงการสินเช่ือเพื่อการปรบัตวั  

เริ่มใช ้    :  14 พฤศจิกายน 2565 

1. ค าอธิบายผลติภณัฑ ์โดยยอ่ 

       สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผูป้ระกอบธุรกิจใหเ้ตรียมความพรอ้ม ในการปรบัปรุง พฒันา และเสริมศกัยภาพธุรกิจ โดยใหค้วามส าคญัต่อ

การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันท่ีสอดรับกับบริบทโลกใหม่ (New Normal) และตอ้งอยู่ภายใต้วตัถุประสงค์ตามกรอบการ

สนับสนุนการปรบัตวัท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1.1 เพื่อลงทุนในดิจิทลัเทคโนโลยี (Digital Technology) 

1.2 เพื่อลงทุนในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม (Green) 

1.3 เพื่อลงทุนในนวตักรรมแห่งโลกอนาคต (Innovation) 

ทั้งน้ี ตอ้งไมเ่ป็นการน าเงินสินเชื่อดงักล่าวมาช าระหน้ีเดิมท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงิน 

2. ผ่านเกณฑค์ุณสมบตัิของลูกคา้ที่เขา้ร่วมโครงการได ้

1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ท่ีมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

2. เป็นลูกคา้ของธนาคารท่ีมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจ* ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อ

ธุรกิจกบัสถาบนัการเงินทุกแห่ง ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 ทั้งน้ีไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค** 
 

*วงเงินสินเชื่ อธุรกิจนับรวม Loan, OD, PN, Trade, Factoring วงเงินสินเชื่ อเงินดว่นแบบผอ่นระยะยาวเพื่ อธุรกิจ (Xpress Loan-Long term loan) วงเงินเพื่ อธุรกิจ

ส าหรบับุคคลธรรมดาที่ ไม่มีทรพัยเ์ป็นหลกัประกัน, วงเงินสินเชื่ อรายย่อยเพื่ อการประกอบอาชีพภายใตก้ ากับ (ใหนั้บวงเงินกูเ้ดี่ ยว รวมกับ วงเงินกูร้ว่มตาม

สดัส่วนความรบัผิดในหน้ี) โดยไม่นับรวมวงเงินตามภาระผูกพนั(เช่น หนังสือค า้ประกันเลตเตอรอ์อฟเครดิต)  

**ไดแ้ก่ วงเงินสินเชื่ อส่วนบุคคล (Xpress Cash), วงเงินสินเชื่ อเงินดว่น (Xpress Loan), วงเงินสินเชื่ อเพื่ อที่ อยูอ่าศัย และวงเงินสินเชื่ อบตัรเครดิต 
  

3. ไม่เป็นบริษัทท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่เป็นบริษัทท่ีมหีลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

4. ไม่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน 

5. ไม่มีสถานะเป็นหน้ี NPL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

3. สิทธิและเงื่อนไขของผลติภณัฑ ์โครงการสินเช่ือเพื่อการปรบัตวั 

▪ วงเงินสินเชื่อสูงสุด : 
 

ลูกคา้ปัจจบุนั : วงเงินกูไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีวงเงินสินเชือ่ธุรกิจท่ีมีอยูก่บัธนาคารกสิกรไทย*** ณ 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 โดยเม่ือนับรวมวงเงินสินเชื่ อเพื่ อการปรบัตวั, สินเชื่ อฟ้ืนฟู และสินเชื่ อเพื่ อเสรมิสภาพคลอ่ง (สินเชื่ อ

ดอกเบี้ยต า่ BOT Soft Loan) ทัง้หมดท่ีมีอยูกั่บธนาคารแลว้ ตอ้งมีจ านวนสินเชื่อรวมกนัไม่เกิน 150 ลา้นบาท 

 

*** นับเฉพาะLoan, OD, PN, Trade, Factoring วงเงินสินเชื่ อเงินดว่นแบบผอ่นระยะยาวเพื่ อธุรกิจ (Xpress Loan-Long term loan) วงเงินเพื่ อธุรกิจส าหรบับุคคล

ธรรมดาที่ ไม่มีทรพัยเ์ป็นหลกัประกัน, วงเงินสินเชื่ อรายย่อยเพื่ อการประกอบอาชีพภายใตก้ ากับ ของตวัผูกู้เ้อง จะไม่นับรวมวงเงินตามภาระผูกพนั  และไม่รวม

วงเงินสินเชื่ อส่วนบุคคล (Xpress Cash), วงเงินสินเชื่ อเงินดว่น (Xpress Loan) วงเงินสินเชื่ อเพื่ อที่ อยูอ่าศัย, และวงเงินสินเชื่ อบตัรเครดิต  

 

ลูกคา้ใหม่ : วงเงินกูไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกบัสถาบนัการเงินทุกแห่ง ณ วนัท่ี 

28 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยเม่ือนับรวมวงเงินสินเชื่ อเพื่ อการปรบัตวั, สินเชื่ อฟ้ืนฟู และสินเชื่ อเพื่ อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่ อ

ดอกเบี้ยต า่ BOT Soft Loan) ทัง้หมดท่ีมีกับสถาบนัการเงินทกุแห่งแลว้ ตอ้งมีจ านวนสินเชื่อรวมกนัไม่เกิน 150 ลา้นบาท 
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▪ ประเภทวงเงิน : วงเงินกูร้ะยะยาว (Term Loan) 

 

▪ ระยะเวลาการกูสู้งสุด : 10 ปี (Grace period 6 เดือน) 

 

▪ หลกัประกนั : บสย. ค ้าประกนัเต็มจ านวน และ/หรือเป็นไปตามเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

 

▪ อตัราดอกเบี้ ย : เฉลี่ย 5 ปี ไมเ่กิน 5.000% ตอ่ปี  

 

รายละเอียด อตัราดอกเบี้ ย อตัราดอกเบี้ ยผิดนัด 

ปีท่ี 1-2 คงท่ี 2.000% (โดยรฐับายจา่ยดอกเบี้ ยใหใ้นชว่ง 

6 เดือนแรกแทนลูกคา้)  

ไม่เรียกเก็บอตัราดอกเบี้ ยเพิ่มจากอตัราดอกเบี้ ยปกติ 

ปีท่ี 3-5 ไม่เกิน 7.000%  ไม่เรียกเก็บอตัราดอกเบี้ ยเพิ่มจากอตัราดอกเบี้ ยปกติ 

ปีท่ี 6 

เป็นตน้ไป 

ตามระเบียบปฏิบติัของธนาคาร คิดอตัราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามสญัญาบวกอีกไม่เกิน 

3.000% ต่อปี ของเงินตน้ในงวดท่ีผิดนัดช าระ 

 

▪ การผ่อนช าระเงินตน้ : ธนาคารยกเวน้ไม่ตอ้งช าระเงินตน้ 6 เดือนแรก โดยตั้งแต่เดือนท่ี 7 จ านวนการผ่อนช าระเป็นไปตามท่ี
ตกลงไวก้บัธนาคาร 

▪ การจดัสรรเงินทุกจ านวนท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ี ธนาคารจะน าไปตัดช าระหน้ีตามยอดหน้ีแต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ ย และเงินตน้ (ตามล าดบั) ของยอดหน้ีตามค่างวดท่ีคา้งช าระนานท่ีสุดก่อน แลว้จึงค่อยตดัช าระหน้ียอดหน้ีตามค่างวด

ท่ีคา้งช าระรองลงมาตามล าดบั (ตดัช าระตามแนวนอน) 

▪ หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินกูต้ามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัที เพื่อร่วมกนัพิจารณาเง่ือนไขการ
ช าระคืนในรูปแบบอื่น 

4. อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  

▪ สามารถปิดช าระหน้ีก่อนครบก าหนดไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ  
▪ ค่าใชจ้่ายท่ีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ :  

- ค่าอากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาประธาน (0.05% ของวงเงิน สงูสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 

- ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบบัสญัญาประธาน (5 บาท) 

- ค่าอากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาค ้าประกนั (10 บาท) 

- ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบบัสญัญาค า้ประกนั (5 บาท) 

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลกัประกนั (จดัเก็บตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการ) 

- อตัราคา่ธรรมเนียมการค ้าประกนั บสย. ไม่เกิน 1.75% ต่อปี ของวงเงินค ้าประกนัสินเชื่อ (ช าระใหก้บับสย.) 

- ส าหรบัลูกคา้ท่ี ธปท.จดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม Micro และ SME ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.25% ต่อปี 

5. รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทางการตดิตอ่ธนาคารกสิกรไทย 

▪ หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลิตภณัฑส์ามารถเขา้ไปดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ 

▪ เว็บไซตข์องธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com 

▪ ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์(K-Contact Center) : 02-8888822 หลงัเลือกภาษา กด 65 

▪ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

▪ กรณีท่ีตอ้งช าระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ 
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▪ กรณีการช าระหน้ีคืนโดยการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั ธนาคารจะเรียกเก็บเงินท่ีครบก าหนดช าระตั้งแต่เวลา 01.00 น. ของ

วนัท่ีครบก าหนดช าระ โดยผูใ้ชส้ินเชื่อตกลงยินยอมใหธ้นาคารยึดถือเงินในบญัชีเงินฝากเพื่อหกัช าระหน้ีเท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีถึง

ก าหนดช าระในแต่ละครั้งตั้งแต่เวลาดังกล่าวเพื่อด าเนินการหกัเงินเขา้ช าระหน้ีท่ีครบก าหนดช าระได ้จนกว่าธนาคารจะไดร้บั

ช าระหน้ีจ านวนน้ันครบถว้น และผูใ้ชส้ินเชื่อจะเบิกถอนเงินไดเ้พียงจ านวนเงินส่วนท่ีเกินยอดท่ีธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้ง

เท่าน้ัน 

▪ กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานช าระหน้ีใหลู้กคา้ทราบ 

▪ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลอนั

เป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเพียงพอ 

6. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลติภณัฑส์ินเช่ือธุรกิจ 

▪ สินเชื่อเชิงพาณิชยท์ัว่ไป 

 
 
 
หมายเหตุ  

• ขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภัณฑ์เบื้ องตน้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์หรือใชบ้ริการทาง

การเงิน อยา่งไรก็ตาม หากลูกคา้ตกลงซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการทางการเงินแลว้ ลูกคา้จะผูกพนัตามค าขอซ้ือผลิตภณัฑ์

หรือค าขอใชบ้ริการและเง่ือนไขในสญัญาผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินหรือเง่ือนไขใด ๆตามท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบ 

โดยหากมีขอ้มูลท่ีขัดแยง้หรือไม่ สอดคลอ้งกับค าขอซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือค าขอใชบ้ริการและเง่ือนไขของผลิตภัณฑ์หรือ

บริการทางการเงินหรือเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบ ใหใ้ชข้อ้มูลตามค าขอซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือค าขอใชบ้ริการ

และเง่ือนไขของผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินหรือเง่ือนไขใดๆ ตามท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบแทน 

• ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชว้งเงินสินเชื่อตามท่ีธนาคารจะพิจารณาถึงความ

เหมาะสม และธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการเบิกใชส้ินเชื่อในแต่ละคราว 

 

 

ค าเตือน :  

▪ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ไดร้บัเงินกู ้กรณีลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ี/ผิดสญัญา อาจมีดอกเบี้ ยและค่าใชจ้่ายใน

การติดตามทวงถามหน้ีเพิ่มเติม 

▪ โปรดท าความเขา้ใจผลิตภัณฑ์และเง่ือนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

เจา้หน้าท่ี หรือ ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์(K-Contact Center) : 02-8888822 หลงัเลอืกภาษา กด 65  

▪ ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระค่างวดอยา่งสม า่เสมอ 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัท่ี  14 พฤศจกิายน 2565 จนกวา่วงเงินโครงการหมด 

 

 ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและตกลงปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของโครงการตามท่ีระบุในตารางการเปิดเผยขอ้มูล

ผลิตภณัฑข์า้งตน้ และท่ีอาจจะมีการแกไ้ขต่อไปภายหน้าทุกประการ 

 



 

 4 
 

 

 

                                                                   ลงชื่อ__________________________________ผูใ้ชส้ินเชื่อ 

                                                                         (                                                  ) 


