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(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ ควรศึกษารายละเอียดและเงือ่ นไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<เริ่มใช้เมื่อ พ.ย. 60>

1. ค�ำอธิบายผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเพื่อ SME ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ระดับคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกับ
ธนาคารกสิกรไทย
2. ลักษณะทีส่ ำ� คัญของผลิตภัณฑ์
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) และวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
ระยะเวลาผ่อนช�ำระ :
		 - วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 9 ปี (พิจารณาตามสัญญาแฟรนไชส์)
		 - วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ทบทวนปีต่อปี
อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด MRR + 3% ต่อปี
การค�ำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช�ำระหนี้ : 15% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด
หมายเหตุ : ส�ำหรับกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้
แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายย่อยชั้นดี (MRR) ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ท�ำการ
ธนาคาร และเว็บไซต์ของธนาคาร

3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ : สูงสุด 3% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกัน: ตามประกาศของ บสย.
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ :
		 - ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาประธาน (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
		 - ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท)
		 - ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาค�้ำประกัน (10 บาท)
		 - ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาค�้ำประกัน (5 บาท)
		 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมหลักประกัน (จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ)
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นต้นทุนในการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ : ค่าธรรมเนียมจดจ�ำนอง (0.05% ของวงเงิน
		 จ�ำนองขั้นต�่ำ 800 บาท สูงสุด 2,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3% ของจ�ำนวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรือตามอัตรา
		 ที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
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4. เงือ่ นไขการผ่อนช�ำระ
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด
หากท่านมีปญั หาในการช�ำระคืนเงินกูต้ ามเวลาทีก่ ำ� หนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพือ่ ร่วมกัน
		 พิจารณาเงื่อนไขการช�ำระคืนในรูปแบบอื่น
5. ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับผูค้ ำ�้ ประกันหรือหลักประกัน
บุคคลค�้ำประกัน โดยคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด
หลักประกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด
หลักประกันต้องท�ำการจ�ำนองกับธนาคาร เพื่อใช้ค�้ำประกันภาระหนี้
หลักประกันต้องได้รับการประเมินราคาจากบริษัทประเมินราคาตามที่ธนาคารก�ำหนด
สามารถใช้หลักประกันประเภทอืน่ ๆ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ
		 (หรือตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด)
6. กรณีชำ� ระเงินกูย้ มื ก่อนครบก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมจากการช�ำระคืนเงินกูท้ งั้ จ�ำนวนหรือบางส่วน ก่อนก�ำหนดเวลาตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ :
		 3% ของวงเงินตามสัญญาหรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
7. ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของผลิตภัณฑ์
อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา
		 (MLR) / อัตราดอกเบี้ย ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้า
		 รายย่อยชั้นดี (MRR) ท�ำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น
		 อาจท�ำให้ผู้กู้ต้องช�ำระยอดผ่อนช�ำระสูงขึ้นได้
8. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
SME ได้รับเงินลงทุน ปรับปรุง ขยาย หรือซื้อสาขากิจการแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพผ่านหลักเกณฑ์
		 การพิจารณาของธนาคาร
9. สิง่ ทีค่ วรทราบเพิม่ เติม
กรณีตอ้ งการลดภาระค�ำ้ ประกันโดย บสย. หรือยกเลิกภาระค�ำ้ ประกัน ผูก้ ตู้ อ้ งแจ้งมายังธนาคารล่วงหน้า
		 ก่อนครบก�ำหนดช�ำระค่าธรรมเนียมในปีถัดไป (ตามที่ธนาคารก�ำหนด)
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลในการติดต่อควรมีการแจ้งในทางธนาคารทราบทันทีเพือ่ ให้การสือ่ สารข้อมูล
		 และน�ำส่งข้อมูลส�ำคัญเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งผ่านทางธนาคารกสิกรไทย
		 ทุกสาขา หรือทาง K-BIZ Contact Center 02-8888822
กรณีที่ผู้กู้ผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอ�ำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ
		 ที่ผู้กู้มีอยู่ เพื่อน�ำมาช�ำระหนี้ของผู้กู้ที่ค้างช�ำระอยู่ได้
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กรณีทผี่ คู้ ำ�้ ประกันเสียชีวติ / ตกเป็นผูไ้ ร้ความสามารถ / เลิกกิจการ / ปิดกิจการ / ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ
		 ถูกขอยกเลิกการค�ำ้ ประกัน ทางธนาคารมีสทิ ธิทจี่ ะระงับการเบิกจ่าย หรือเรียกร้องให้ผกู้ จู้ ดั หาบุคคลอืน่
		 มาค�ำ้ ประกันแทน หรือมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ผกู้ ชู้ ำ� ระหนีท้ คี่ า้ งช�ำระคืนได้ แม้วา่ หนีน้ นั้ ๆ
		 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
10. รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสิกรไทย
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com/sme
K-BIZ Contact Center 02-8888822
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
11. ทางเลือกอืน่ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป (Generic)
สินเชื่อวงเงินเยอะ
สินเชื่อผ่อนยาว
ค�ำเตือน : ธนาคารจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช�ำระค่างวดอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
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