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1. ค าอธิบายผลิตภณัฑ ์โดยยอ่ 

สินเช่ือเพื่อผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี ท่ีตอ้งการวงเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ ขยายกิจการ และหมุนเวียนในธุรกิจ 

2. ลกัษณะที่ส  าคญัของผลิตภณัฑ ์

 กลุ่มลูกคา้ : ลูกคา้นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทั้งลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ของธนาคาร ท่ีด าเนินธุรกิจมาไม่

น้อยกว่า 1 ปี 

 วงเงินสินเช่ือ : แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (โดยภาระเครดิตรวมวงเงินท่ีขอครั้งน้ี รวม Top-Up Loan ไม่เกิน 5 ลา้นบาท) 

• ลกูคา้กลุ่ม Micro Credit 1 เกรดทรพัย ์A , B : วงเงินสินเช่ือสูงสุด รวม Top-up Loan ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  

• ลกูคา้กลุ่ม Micro Credit 2 เกรดทรพัย ์C , D : วงเงินสินเช่ือสูงสุด รวม Top-up Loan ไม่เกิน 1 ลา้นบาท  

 ประเภทวงเงิน : 

• วงเงินกูร้ะยะยาว (Loan) แบบเบิกงวดเดียวทั้งจ านวน (ไม่รองรบักรณีเงินกูแ้บบเบิกรบัเป็นงวด) 

• วงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) 

 ระยะเวลากู ้: วงเงินกูร้ะยะยาว 3-15 ปี (อายุผูกู้ ้(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) รวมระยะเวลาการผ่อนช าระแลว้ตอ้ง

ไม่เกิน 70ปี) 

 อตัราดอกเบ้ีย* : สูงสุดไม่เกิน MRR+6% ต่อปี หรือเทียบเท่า 

 การค านวณดอกเบ้ีย :  

• วงเงินกูร้ะยะยาว (Loan) : ค านวณเป็นรายวนั แบบลดตน้ลดดอกตามยอดเงินตน้คงเหลือ โดยช าระเป็นราย

เดือน 

• วงเงินกูเ้บิกเกินบัญชี (O/D) : ค านวณเป็นรายวนั จากเงินกูส่้วนท่ีไม่เกินวงเงินตามจ านวนวนัท่ีใชจ้ริง โดย

ก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน 

 อตัราดอกเบ้ียกรณีผิดนดัช าระหน้ี : ธนาคารจะเรียกเก็บอตัราดอกเบ้ียผิดนัด ดงัน้ี 

• วงเงินกูร้ะยะยาว (Loan) : เรียกเก็บจากอตัราดอกเบ้ียปกติตามสญัญาบวกอีกไม่เกินรอ้ยละ 3.000 ต่อปี ของ

เงินตน้ในงวดท่ีผิดนัดช าระ 

• วงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) : เรียกเก็บจากจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินวงเงิน ในอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดของสญัญา

กูเ้บิกเงินเกินบญัชีท่ีตั้งบนบญัชีกระแสรายวนัเดียวกนับวกอีกไม่เกินรอ้ยละ 3.000 ต่อปี 

 หลกัประกนั : ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง** / ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งบนท่ีดินเกษตร / ท่ีดินเปล่า / ท่ีดินเปล่าท่ีเป็น

ท่ีดินเกษตร 

หมายเหต ุ:  



 
 

 

Internal Use Only 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

สินเช่ือ SME อเนกประสงค ์(Micro Credit)  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑฉ์บบัน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ:์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ช่ือผลิตภณัฑ ์: สินเช่ือ SME อเนกประสงค ์(Micro Credit) 

 

<เร่ิมใชเ้มื่อ 17 พฤษภาคม  2565> 

*ส าหรบักรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย ขึ้ นอยู่กบัปัจจยัอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 

(MLR) / อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) / อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) 

ธนาคารกสิกรไทยจะแจง้ใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยจะประกาศไว ้ณ สาขาท่ีท าการธนาคารและ

เว็บไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 

**ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง รวมถึงตึกแถว / อาคารพาณิชย ์/ คอนโดมิเนียม ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

3. อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 

 ค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ : 

ค่าอากรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญาประธาน (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 

ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบบัสญัญาประธาน (5 บาท) 

 ค่าส ารวจและประเมินราคาหลกัประกนั : เป็นไปตามอตัราค่าบริการของบริษัทท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

 ค่าธรรมเนียมจดัการใหกู้ ้: 3% ของวงเงินสินเช่ือท่ีไดร้บัอนุมติั *ไม่สามารถขอปรบัลดค่าธรรมเนียมได ้

 ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี : 3% ของจ านวนเงินส่วนท่ียกเลิก/ไม่เบิกใช ้หรือตามอตัราท่ีตก

ลงกบัลูกคา้แต่ละราย 

 ค่าธรรมเนียมช าระคืนเงินกูท้ั้งจ านวนหรือบางส่วนก่อนก าหนดเวลาตามท่ีระบุบนสญัญาเงินกู ้: 3% ของยอดเงิน

ตน้คงเหลือก่อนการช าระคืนก่อนก าหนด ยกเวน้ในกรณี ผูใ้ชสิ้นเช่ือผ่อนช าระคืนเงินกูม้าแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับ

จากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 

 ค่าธรรมเนียมการช าระคืนเงินกูเ้กินกว่าค่างวดท่ีตอ้งผ่อนช าระคืนในแต่ละงวดท่ีระบุบนสัญญาเงินกู ้ : 3% ของ

จ านวนเงินท่ีผ่อนช าระเกินค่างวดในงวดน้ัน โดยค านวณรวมสะสมและผูใ้ชสิ้นเช่ือจะน ามาช าระพรอ้มกบัการช าระ

เงินกูง้วดสุดทา้ย ยกเวน้ในกรณี ผูใ้ชสิ้นเช่ือผ่อนช าระคืนเงินกูม้าแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 

4. เง่ือนไขการผ่อนช าระ 

 ผ่อนช าระเป็นรายเดือน ตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีตกลงไวก้บัธนาคารตามสญัญา 

 การจดัสรรเงินทุกจ านวนท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ี กรณีสินเช่ือท่ีมีการผ่อนช าระเป็นงวด ธนาคารจะน าไปตดัช าระ

หน้ีตามยอดหน้ีแต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และเงินตน้ (ตามล าดับ) ของยอดหน้ีตามค่างวดท่ีคา้ง

ช าระนานท่ีสุดก่อน แลว้จึงค่อยตัดช าระหน้ียอดหน้ีตามค่างวดท่ีคา้งช าระรองลงมาตามล าดับ (ตัดช าระตาม

แนวนอน) ส่วนกรณีสินเช่ือหมุนเวียน ธนาคารจะน าไปตัดช าระหน้ี โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และเงินตน้ท่ี

คา้งช าระทั้งหมด ตามล าดบั (ตดัช าระตามแนวตั้ง) 

 หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินกูต้ามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัที เพื่อร่วมกนัพิจารณา

เง่ือนไขการช าระคืนในแบบอื่น 
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5. ความเสี่ยงที่ส  าคญัของผลิตภณัฑส์ินเช่ือเพื่อการพาณิชย ์

 อตัราดอกเบ้ียของผลิตภณัฑ ์อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) /อตัรา

ดอกเบ้ีย ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) / อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) ท าให้

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงมีการเปล่ียนแปลงได ้และอตัราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มสูงขึ้ น อาจท าใหผู้ใ้ชสิ้นเช่ืออตอ้งช าระยอดผ่อนช าระ

สูงขึ้ นได ้ 

 ทรพัยสิ์น/ส่ิงปลูกสรา้งท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั ตอ้งไดร้บัการท าประกนัภยักบับริษัทประกนัภยั ท่ีไดร้บัมาตรฐาน

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) หากผูใ้ชสิ้นเช่ือไม่ด าเนินการ

ท าประกนัภยั หรือไม่ไดแ้สดงส าเนากรมธรรม์ (สลักหลังยกประโยชน์ใหธ้นาคาร) พรอ้มส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

ภายใน 30 วนั หลังจากท่ีธนาคารตั้งวงเงินใหแ้ลว้ ผูใ้ชสิ้นเช่ือยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการแจง้ออกกรมธรรม์

ประกนัภยั และตดับญัชีของผูใ้ชสิ้นเช่ือท่ีมีกบัธนาคาร เพื่อช าระค่าเบ้ียประกนัภยั รวมถึงการตดับญัชีเพื่อต่ออายุ

กรมธรรมร์ายปี จนกว่าจะมีการแจง้ยกเลิกการท าประกนัภยั 

6. สิ่งท่ีควรทราบเพิ่มเติม 

 กรณีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในการติดต่อควรมีการแจง้ใหท้างธนาคารทราบทันทีเพื่อใหก้ารส่ือสารขอ้มูลและ

น าส่งขอ้มูลส าคญัเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจง้ผ่านทางธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือทาง  K-

BIZ Contact Center 02-888-8822 กด 6 

 กรณีการช าระหน้ีคืนโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินท่ีครบก าหนดช าระตั้งแต่เวลา 

01.00 น. ของวนัท่ีครบก าหนดช าระโดยผูใ้ชสิ้นเช่ือตกลงยินยอมใหธ้นาคารยึดถือเงินในบญัชีเงินฝากเพื่อหกัช าระ

หน้ีเท่ากับจ านวนหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระในแต่ละครั้งตั้งแต่เวลาดังกล่าวเพื่อด าเนินการหกัเงินเขา้ช าระหน้ีท่ีครบ

ก าหนดช าระได ้จนกว่าธนาคารจะไดร้บัช าระหน้ีจ านวนน้ันครบถว้นและผูใ้ชสิ้นเช่ือจะเบิกถอนเงินไดเ้พียงจ านวน

เงินส่วนท่ีเกินยอดท่ีธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้งเท่าน้ัน 

 กรณีท่ีผูใ้ชสิ้นเช่ือผิดนัด / ผิดสญัญา ธนาคารมีอ านาจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีอื่นๆ ท่ีผูใ้ชสิ้นเช่ือมี

อยู ่เพื่อน ามาช าระหน้ีของผูใ้ชสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระอยูไ่ด ้ทั้งน้ี ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชสิ้นเช่ือทราบ 

 กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานช าระหน้ีใหผู้ใ้ชสิ้นเช่ือทราบ 

 กรณีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผู ้ใชสิ้นเช่ือ ธนาคาร

จะแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้ใ้ชสิ้นเช่ือทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเพียงพอ 

 กรณีท่ีผูใ้ชสิ้นเช่ือถึงแก่กรรม โดยท่ีผูใ้ชสิ้นเช่ือ ไดท้ าประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือและยกผลประโยชน์ใหแ้ก่

ธนาคาร ธนาคารจะด าเนินการติดต่อบริษัทประกันภยั เพื่อจดัสรรเงินท่ีไดร้ับมาช าระหน้ีท่ียงัมีภาระคงคา้งกับ

ธนาคารก่อน แลว้จึงจดัสรรใหผู้ร้ับผลประโยชน์ล าดับถดัไป กรณีเงินท่ีจดัสรรมาช าระหน้ีไม่เพียงพอ/ผูใ้ชสิ้นเช่ือ

ไม่ไดท้ าประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือและยกผลประโยชน์ใหธ้นาคาร ตามกฎหมาย ทายาท/ ผูจ้ดัการมรดก

จะตอ้งเป็นผูช้ าระหน้ีแทนจนครบถว้นทั้งจ านวน 



 
 

 

Internal Use Only 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

สินเช่ือ SME อเนกประสงค ์(Micro Credit)  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑฉ์บบัน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ:์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ช่ือผลิตภณัฑ ์: สินเช่ือ SME อเนกประสงค ์(Micro Credit) 

 

<เร่ิมใชเ้มื่อ 17 พฤษภาคม  2565> 

 กรณีท่ีผูค้ ้าประกนัถึงแก่กรรม / ตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถ / เลิกกิจการ / ปิดกิจการ / ถูกพิทกัษ์ทรพัย ์หรือถูกขอ

ยกเลิกการค ้าประกนั ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบัการเบิกจ่าย หรือเรียกรอ้งใหผู้ใ้ชสิ้นเช่ือจดัหาบุคคลอื่นมาค ้าประกนั

แทน หรือมีสิทธิบอกเลิกสญัญาและเรียกรอ้งใหผู้ ้ใชสิ้นเช่ือช าระหน้ีท่ีคา้งช าระคืน แมว้่าหน้ีน้ันๆ ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 

7. รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทางการตดิตอ่ธนาคารกสิกรไทย 

 หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ 

• เว็บไซตข์องธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com/sme 

• K-BIZ Contact Center: 02-888-8822 กด 6 

• ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

8. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภณัฑส์ินเช่ือธุรกิจ 

 สินเช่ือ SME เลือกได ้

หมายเหตุ  

 ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการทาง

การเงิน อย่างไรก็ตาม หากลูกคา้ตกลงซ้ือผลิตภัณฑ์หรือใชบ้ริการทางการเงินแลว้ ลูกคา้จะผูกพนัตามค าขอซ้ือ

ผลิตภณัฑห์รือค าขอใชบ้ริการและเง่ือนไขในสญัญาผลิตภัณฑห์รือบริการทางการเงินหรือเง่ือนไขใด ๆตามท่ีธนาคาร

แจง้ใหท้ราบ โดยหากมีขอ้มูลท่ีขดัแยง้หรือไม่ สอดคลอ้งกบัค าขอซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือค าขอใชบ้ริการและเง่ือนไขของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินหรือเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบ ใหใ้ชข้อ้มูลตามค าขอซ้ือผลิตภณัฑ์  

หรือค าขอใชบ้ริการและเง่ือนไขของผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินหรือเง่ือนไขใดๆ ตามท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบ

แทน 

 ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชว้งเงินสินเช่ือตามท่ีธนาคารจะพิจารณาถึงความ

เหมาะสม และธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการเบิกใชสิ้นเช่ือในแต่ละคราว 

 

ค าเตือน : 

• ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระค่างวดอยา่งสม า่เสมอ 

• ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ไดร้บัเงินกู ้ กรณีลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ี/ผิดสญัญา อาจมีดอกเบ้ียและค่าใชจ้่ายใน

การติดตามทวงถามหน้ีเพิ่มเติม 

• โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

เจา้หน้าท่ี หรือ K-BIZ Contact Center: 02-888-8822 กด 6 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 


