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คาอธิบายผลิตภัณฑ์ โดยย่อ
สินเชื่อเพื่อผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี ที่ตอ้ งการวงเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ ขยายกิจการ และหมุนเวียนในธุรกิจ

2.

ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้า : ลูกค้านิ ติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทั้งลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าใหม่ของธนาคาร ที่ดาเนิ นธุรกิจมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
วงเงินสินเชื่อ : แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม (โดยภาระเครดิตรวมวงเงินที่ขอครั้งนี้ รวม Top-Up Loan ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
• ลูกค้ากลุ่ม Micro Credit 1 เกรดทรัพย์ A , B : วงเงินสินเชื่อสูงสุด รวม Top-up Loan ไม่เกิน 5 ล้านบาท
• ลูกค้ากลุ่ม Micro Credit 2 เกรดทรัพย์ C , D : วงเงินสินเชื่อสูงสุด รวม Top-up Loan ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ประเภทวงเงิน :
• วงเงินกูร้ ะยะยาว (Loan) แบบเบิกงวดเดียวทั้งจานวน (ไม่รองรับกรณีเงินกูแ้ บบเบิกรับเป็ นงวด)
• วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี (O/D)
ระยะเวลากู ้ : วงเงินกูร้ ะยะยาว 3-15 ปี (อายุผกู ้ ู ้ (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา) รวมระยะเวลาการผ่อนชาระแล้วต้อง
ไม่เกิน 70ปี )
อัตราดอกเบี้ ย* : สูงสุดไม่เกิน MRR+6% ต่อปี หรือเทียบเท่า
การคานวณดอกเบี้ ย :
• วงเงินกูร้ ะยะยาว (Loan) : คานวณเป็ นรายวัน แบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินต้นคงเหลือ โดยชาระเป็ นราย
เดือน
• วงเงินกูเ้ บิกเกิ นบัญชี (O/D) : คานวณเป็ นรายวัน จากเงินกูส้ ่วนที่ไม่เกินวงเงินตามจานวนวันที่ ใช้จริง โดย
กาหนดชาระดอกเบี้ ยเป็ นรายเดือนทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน
อัตราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ : ธนาคารจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ ยผิดนัด ดังนี้
• วงเงินกูร้ ะยะยาว (Loan) : เรียกเก็บจากอัตราดอกเบี้ ยปกติ ตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3.000 ต่อปี ของ
เงินต้นในงวดที่ผิดนัดชาระ
• วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี (O/D) : เรียกเก็บจากจานวนเงินกูส้ ่วนที่เกินวงเงิน ในอัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดของสัญญา
กูเ้ บิกเงินเกินบัญชีที่ต้งั บนบัญชีกระแสรายวันเดียวกันบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3.000 ต่อปี
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง** / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเกษตร / ที่ดินเปล่า / ที่ดินเปล่าที่เป็ น
ที่ดินเกษตร
หมายเหตุ :

Internal Use Only

ผูข้ ายผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อ SME อเนกประสงค์ (Micro Credit)
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษา ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อ SME อเนกประสงค์ (Micro Credit)

ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้ อหรือใช้
บริการผลิตภัณฑ์)

<เริ่มใช้เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565>
*สาหรับกรณีที่อตั ราดอกเบี้ ย ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ ยลูกค้ารายใหญ่ช้นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา
(MLR) / อัตราดอกเบี้ ยลูกค้ารายใหญ่ช้นั ดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
ธนาคารกสิกรไทยจะแจ้งให้ทราบถึ งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ทาการธนาคารและ
เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย
**ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงตึกแถว / อาคารพาณิชย์ / คอนโดมิเนี ยม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่ วยงานราชการ :
ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาประธาน (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท)
ค่าสารวจและประเมินราคาหลักประกัน : เป็ นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ
ค่าธรรมเนี ยมจัดการให้กู ้ : 3% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั อนุ มตั ิ *ไม่สามารถขอปรับลดค่าธรรมเนี ยมได้
ค่าธรรมเนี ยมจากการยกเลิกวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี : 3% ของจานวนเงินส่วนที่ยกเลิก/ไม่เบิกใช้ หรือตามอัตราที่ตก
ลงกับลูกค้าแต่ละราย
ค่าธรรมเนี ยมชาระคืนเงินกูท้ ้งั จานวนหรือบางส่วนก่อนกาหนดเวลาตามที่ระบุบนสัญญาเงินกู ้ : 3% ของยอดเงิน
ต้นคงเหลือก่อนการชาระคืนก่อนกาหนด ยกเว้นในกรณี ผูใ้ ช้สินเชื่อผ่อนชาระคืนเงินกูม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับ
จากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก
ค่าธรรมเนี ยมการชาระคืนเงินกูเ้ กินกว่าค่างวดที่ตอ้ งผ่อนชาระคืนในแต่ละงวดที่ระบุบนสัญญาเงินกู ้ : 3% ของ
จานวนเงินที่ผ่อนชาระเกินค่างวดในงวดนั้น โดยคานวณรวมสะสมและผูใ้ ช้สินเชื่อจะนามาชาระพร้อมกับการชาระ
เงินกูง้ วดสุดท้าย ยกเว้นในกรณี ผูใ้ ช้สินเชื่อผ่อนชาระคืนเงินกูม้ าแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก
4.

เงื่อนไขการผ่อนชาระ
ผ่อนชาระเป็ นรายเดือน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงไว้กบั ธนาคารตามสัญญา
การจัดสรรเงินทุกจานวนที่ธนาคารได้รบั ชาระหนี้ กรณีสินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็ นงวด ธนาคารจะนาไปตัดชาระ
หนี้ ตามยอดหนี้ แต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนี ยม ดอกเบี้ ย และเงินต้น (ตามลาดับ ) ของยอดหนี้ ตามค่างวดที่คา้ ง
ชาระนานที่ สุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชาระหนี้ ยอดหนี้ ตามค่า งวดที่ คา้ งชาระรองลงมาตามลาดับ (ตัดชาระตาม
แนวนอน) ส่วนกรณีสินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารจะนาไปตัดชาระหนี้ โดยตัดค่าธรรมเนี ยม ดอกเบี้ ย และเงินต้นที่
ค้างชาระทั้งหมด ตามลาดับ (ตัดชาระตามแนวตั้ง)
หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกูต้ ามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณา
เงื่อนไขการชาระคืนในแบบอื่น
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5. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ ยของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ ยลูกค้ารายใหญ่ช้นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (MLR) /อัตรา
ดอกเบี้ ย ลูกค้ารายใหญ่ช้นั ดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ทาให้
ดอกเบี้ ยที่แท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอัตราดอกเบี้ ยที่เพิ่มสูงขึ้ น อาจทาให้ผูใ้ ช้สินเชื่ออต้องชาระยอดผ่อนชาระ
สูงขึ้ นได้
ทรัพย์สิน/สิ่งปลูกสร้างที่เสนอเป็ นหลักประกัน ต้องได้รบั การทาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ที่ได้รบั มาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หากผูใ้ ช้สินเชื่อไม่ดาเนิ นการ
ทาประกันภัย หรือไม่ได้แสดงสาเนากรมธรรม์ (สลักหลังยกประโยชน์ ให้ธนาคาร) พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ธนาคารตั้งวงเงินให้แล้ว ผูใ้ ช้สินเชื่อยินยอมให้ธนาคารดาเนิ นการแจ้งออกกรมธรรม์
ประกันภัย และตัดบัญชีของผูใ้ ช้สินเชื่อที่มีกบั ธนาคาร เพื่อชาระค่าเบี้ ยประกันภัย รวมถึงการตัดบัญชีเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์รายปี จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกการทาประกันภัย
6. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติ ดต่ อควรมีการแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อให้การสื่อสารข้อมูล และ
นาส่งข้อมูลสาคัญเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งผ่านทางธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือทาง KBIZ Contact Center 02-888-8822 กด 6
กรณี การชาระหนี้ คืนโดยการหัก บัญชี เงินฝากอัตโนมัติ ธนาคารจะเรี ยกเก็บเงินที่ ครบกาหนดชาระตั้งแต่ เวลา
01.00 น. ของวันที่ครบกาหนดชาระโดยผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงยินยอมให้ธนาคารยึดถือเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อหักชาระ
หนี้ เท่ ากับจานวนหนี้ ที่ ถึงกาหนดชาระในแต่ ละครั้งตั้งแต่ เวลาดังกล่าวเพื่อดาเนิ นการหักเงินเข้าชาระหนี้ ที่ครบ
กาหนดชาระได้ จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชาระหนี้ จานวนนั้นครบถ้วนและผูใ้ ช้สินเชื่อจะเบิกถอนเงินได้เพียงจานวน
เงินส่วนที่เกินยอดที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้งเท่านั้น
กรณีที่ผูใ้ ช้สินเชื่อผิดนัด / ผิดสัญญา ธนาคารมีอานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ ที่ผูใ้ ช้สินเชื่อมี
อยู่ เพื่อนามาชาระหนี้ ของผูใ้ ช้สินเชื่อที่คา้ งชาระอยูไ่ ด้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผูใ้ ช้สินเชื่อทราบ
กรณีที่ธนาคารได้รบั ชาระหนี้ คืน ธนาคารจะนาส่งหลักฐานชาระหนี้ ให้ผู ใ้ ช้สินเชื่อทราบ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู ้ ใช้สินเชื่อ ธนาคาร
จะแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ผูใ้ ช้สินเชื่อทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ
กรณี ที่ผูใ้ ช้สินเชื่อถึงแก่กรรม โดยที่ผูใ้ ช้สินเชื่อ ได้ทาประกันภัยคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อและยกผลประโยชน์ ใ ห้แก่
ธนาคาร ธนาคารจะดาเนิ นการติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อจัดสรรเงินที่ได้รับมาชาระหนี้ ที่ยงั มีภาระคงค้างกับ
ธนาคารก่อน แล้วจึงจัดสรรให้ผูร้ ับผลประโยชน์ ลาดับถัดไป กรณี เงินที่จดั สรรมาชาระหนี้ ไม่เพียงพอ/ผูใ้ ช้สินเชื่อ
ไม่ได้ทาประกันภัยคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อและยกผลประโยชน์ ให้ธนาคาร ตามกฎหมาย ทายาท/ ผูจ้ ดั การมรดก
จะต้องเป็ นผูช้ าระหนี้ แทนจนครบถ้วนทั้งจานวน
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ผูข้ ายผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อ SME อเนกประสงค์ (Micro Credit)
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษา ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อ SME อเนกประสงค์ (Micro Credit)

ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้ อหรือใช้
บริการผลิตภัณฑ์)

<เริ่มใช้เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565>
กรณีที่ผูค้ ้าประกันถึงแก่กรรม / ตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ / เลิกกิจการ / ปิ ดกิจการ / ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือถูกขอ
ยกเลิกการค้าประกัน ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการเบิกจ่าย หรือเรียกร้องให้ผูใ้ ช้สินเชื่อจัดหาบุคคลอื่นมาค้าประกัน
แทน หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ผู ้ใช้สินเชื่อชาระหนี้ ที่คา้ งชาระคืน แม้ว่าหนี้ นั้นๆ ยังไม่ถึงกาหนด
ชาระ

7. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสิกรไทย
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
• เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com/sme
• K-BIZ Contact Center: 02-888-8822 กด 6
• ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
8. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อ SME เลือกได้
หมายเหตุ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้ องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการทาง
การเงิน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าตกลงซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรือใช้บริการทางการเงินแล้ว ลูกค้าจะผูกพันตามคาขอซื้ อ
ผลิตภัณฑ์หรือคาขอใช้บริการและเงื่อนไขในสัญญาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินหรือเงื่อนไขใด ๆตามที่ธนาคาร
แจ้งให้ทราบ โดยหากมีขอ้ มูลที่ขดั แย้งหรือไม่ สอดคล้องกับคาขอซื้ อผลิตภัณฑ์ หรือคาขอใช้บริการและเงื่อนไขของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ ให้ใช้ขอ้ มูลตามคาขอซื้ อผลิตภัณฑ์
หรือคาขอใช้บริการและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ
แทน
ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อตามที่ธนาคารจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการเบิกใช้สินเชื่อในแต่ละคราว
คาเตือน :
• ธนาคารจาเป็ นต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาระค่างวดอย่างสมา่ เสมอ
• ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ที่ลูกค้าได้รบั เงินกู ้ กรณีลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ /ผิดสัญญา อาจมีดอกเบี้ ยและค่าใช้จ่ายใน
การติดตามทวงถามหนี้ เพิ่มเติม
• โปรดทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือ K-BIZ Contact Center: 02-888-8822 กด 6
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป

Internal Use Only

