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<เริ่มใช้เมื่อ เม.ย. 62>

1. ค�ำอธิบายผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการตามสายอาชีพ เพียงมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพ 1 ปี (แพทย์ ทันตแพทย์) หรือ 2 ปี (เภสัชกร สัตวแพทย์
แพทย์ทางเลือก เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เป็นต้น)
2. ลักษณะทีส่ ำ� คัญของผลิตภัณฑ์
วงเงินสินเชื่อ :
			 - มีหลักประกัน สูงสุด 12 ล้านบาท
			 - ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 4 ล้านบาท
			 - เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย.ค�้ำประกันสูงสุด 12 ล้านบาท
ประเภทวงเงิน :
			 - มีหลักประกัน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
			 - ไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
			 - เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย.ค�ำ้ ประกันวงเงินกูร้ ะยะยาว (Loan) / วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี (O/D)
ระยะเวลาผ่อนช�ำระ :
		 วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
			 - มีหลักประกัน สูงสุด 10 ปี
			 - ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 5 ปี
			 - เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย.ค�้ำประกันสูงสุด 7 ปี
		 วงเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ย :
			 - มีหลักประกัน เริ่มต้น MRR % ต่อปี หรือเทียบเท่า (MRR เป็นไปตามประกาศของทางธนาคาร)
			 - ไม่มีหลักประกัน เริ่มต้น MRR +2% ต่อปี หรือเทียบเท่า (MRR เป็นไปตามประกาศของทาง
			 ธนาคาร)
			 - เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย. ค�้ำประกัน เริ่มต้น MRR +1% ต่อปี หรือเทียบเท่า (MRR
			 เป็นไปตามประกาศของธนาคาร)
การค�ำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช�ำระหนี้ :			
			 - มีหลักประกัน 15% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด
			 - ไม่มีหลักประกัน MRR +15% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด
			 - เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย.ค�้ำประกัน 15% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด
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หมายเหตุ : ส�ำหรับกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้
แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายย่อยชั้นดี (MRR) ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ท�ำการ
ธนาคาร และเว็บไซต์ของธนาคาร

3. อัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ
ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ : สูงสุด 3% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ค่าเบี้ยประกันภัย : ตามค่าเบี้ยประกันที่ระบุในกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือบริษัท
		 ประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ :
		 - ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาประธาน (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
		 - ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท)
		 - ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาค�้ำประกัน (10 บาท)
		 - ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาค�้ำประกัน (5 บาท)
ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3% ของจ�ำนวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรือตามอัตราที่
		 ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 88 บาท ต่อรอบบัญชี
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ : เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 28% ต่อปี
4. เงือ่ นไขการผ่อนช�ำระ
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด
หากท่านมีปญั หาในการช�ำระคืนเงินกูต้ ามเวลาทีก่ ำ� หนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพือ่ ร่วมกัน
		 พิจารณาเงื่อนไขการช�ำระคืนในรูปแบบอื่น
5. ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับผูค้ ำ�้ ประกันหรือหลักประกัน
บุคคลค�ำ้ ประกันต้องมีคณุ สมบัตเิ ป็นไปตามทีธ่ นาคารก�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
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8. การท�ำประกันวินาศภัยส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ทรัพย์สนิ ทีเ่ สนอเป็นหลักประกันต้องได้รบั การท�ำประกันภัยกับบริษทั ประกันภัย
9. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ได้รบั การสนับสนุนเงินทุนเพือ่ ใช้ในกิจการตามสายอาชีพ
10. สิง่ ทีค่ วรทราบเพิม่ เติม
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
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
11. รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสิกรไทย
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com/sme
K-BIZ Contact Center 02-8888822
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
12. ทางเลือกอืน่ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ธุรกิจ
สินเชือ่ ไม่มหี ลักประกัน
ค�ำเตือน : ธนาคารจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช�ำระค่างวดอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
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