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ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้
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<เริ่ มใช้ เมื่อ 18 ส.ค. 64>

1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบกำร ที่ต้องกำรวงเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรื อ เพื่อลงทุนในกิจกำรหรื อในสินทรัพย์ถำวร
เช่น สิง่ ปลูกสร้ ำง เครื่ องจักร เป็ นต้ น โดยมีหลักประกันและมีไม่หลักประกัน
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
กลุ่มลูกค้ า : สำหรับบุคคลธรรมดำ หรื อนิติบคุ คล
วงเงินสินเชื่อ :
- แบบไม่มีหลักประกัน : สูงสุดไม่เกิน 1 ล้ ำนบำท
- แบบมีหลักประกัน : สูงสุดไม่เกิน 12 ล้ ำนบำท
ประเภทวงเงิน :
- แบบไม่มีหลักประกัน : วงเงินกู้ระยะยำว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
- แบบมีหลักประกัน : วงเงินกู้ระยะยำว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) / ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (Promissory
Note) และ หนังสือค ้ำประกัน (Letter of Guarantee)
ระยะเวลาผ่ อนชาระ :
- แบบไม่มีหลักประกัน: สูงสุด 5 ปี
- แบบมีหลักประกัน: สูงสุด 10 ปี (ขึ ้นกับวัตถุประสงค์กำรกู้)
หมายเหตุ : สำหรับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) ระยะเวลำผ่อนชำระให้ ทบทวนปี ตอ่ ปี และสำหรับวงเงินกู้อื่นๆ เป็ นไปตำมเกณฑ์ที่
ธนำคำรกำหนด

อัตราดอกเบีย้ :
- แบบไม่มีหลักประกัน: สูงสุด MRR+13.000% ต่อปี
- แบบมีหลักประกัน: สูงสุด MRR+5.000% ต่อปี
การคานวณดอกเบีย้ : รำยวัน (โดยชำระทุกเดือน)
อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดนัดชาระหนี ้ : คิดอัตรำปกติตำมสัญญำบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้ นในงวดที่ผิดนัดชำระ
หมายเหตุ : สำหรับกรณีที่อตั รำดอกเบี ้ยขึ ้นอยู่กบั ปัจจัยอ้ ำงอิง เช่น อัตรำดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมี
ระยะเวลำ (MLR) / อัตรำดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตรำดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำย
ย่อยชันดี
้ (MRR) ธนำคำรจะแจ้ งให้ ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ย โดยจะประกำศไว้ ณ สำขำที่ทำกำร
ธนำคำร และเว็บไซต์ของธนำคำร
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3. อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ
ค่ าธรรมเนียมจัดการให้ ก้ ู : สูงสุด 3.000% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ
ค่ าเบีย้ ประกันภัย : ตำมค่ำเบี ้ยประกันที่ระบุในกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย หรื อบริ ษัทประกันภัยอื่น
ค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ :
- ค่ำอำกรแสตมป์ ต้ นฉบับสัญญำประธำน (0.050% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท)
- ค่ำอำกรแสตมป์ คูฉ่ บับสัญญำประธำน (5 บำท)
ค่ าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3.000% ของจำนวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรื อตำมอัตรำที่ตกลงกับลูกค้ ำ
แต่ละรำย
4. เงื่อนไขการผ่ อนชาระ
- ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด
- กำรจัดสรรเงินทุกจำนวนที่ธนำคำรได้ รับชำระหนี ้ ธนำคำรจะนำไปตัดชำระหนี ้ตำมยอดหนี ้แต่ละงวด โดยตัดค่ำธรรมเนียม
ดอกเบี ้ย และเงินต้ น (ตำมลำดับ) ของยอดหนี ้ตำมค่ำงวดที่ค้ำงชำระนำนที่สดุ ก่อน แล้ วจึงค่อยตัดชำระหนี ้ยอดหนี ้ตำมค่ำ
งวดทีค่ ้ ำงชำระรองลงมำตำมลำดับ (ตัดชำระตำมแนวนอน)
- หำกท่ำนมีปัญหำในกำรชำระคืนเงินกู้ตำมเวลำที่กำหนด กรุณำแจ้ งให้ ทำงธนำคำรทรำบทันที เพื่อร่วมกันพิจำรณำเงื่อนไข
กำรชำระคืนในรูปแบบอื่น
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผู้คา้ ประกันหรือหลักประกัน
-

หลักประกันเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด
หลักประกันต้ องทำกำรจำนองกับธนำคำร เพือ่ ใช้ ค ้ำประกันภำระหนี ้
หลักประกันต้ องได้ รับกำรประเมินรำคำจำกบริ ษัทประเมินรำคำตำมที่ธนำคำรกำหนด
สำมำรถใช้ หลักประกันประเภทอืน่ ๆ นอกเหนือจำกอสังหำริ มทรัพย์ เช่น เงินฝำก พันธบัตรรัฐบำล ฯลฯ (หรื อตำมเกณฑ์ที่
ธนำคำรกำหนด)

6. กรณีชาระเงินกู้ยมื ก่ อนครบกาหนด
- ค่ำธรรมเนียมจำกกำรชำระคืนเงินกู้ทงจ
ั ้ ำนวนหรื อบำงส่วน ก่อนกำหนดเวลำตำมที่ระบุบนสัญญำเงินกู้ : 3.000% (สำมจุด
ศูนย์ศนู ย์ศนู ย์) ของยอดเงินต้ นคงเหลือก่อนกำรชำระคืนก่อนกำหนด ยกเว้ นในกรณี ผู้ใช้ สนิ เชื่อผ่อนชำระคืนเงินกู้มำแล้ วไม่
น้ อยกว่ำ 5 (ห้ ำ) ปี นับจำกวันเบิกรับเงินกู้งวดแรก
- ค่ำธรรมเนียมกำรชำระคืนเงินกู้เกินกว่ำค่ำงวดที่ต้องผ่อนชำระคืนในแต่ละงวดที่ระบุบนสัญญำเงินกู้ : 3.000% (สำมจุดศูนย์
ศูนย์ศนู ย์) ของจำนวนเงินที่ผอ่ นชำระเกินค่ำงวดในงวดนัน้ โดยคำนวณรวมสะสมและผู้ใช้ สนิ เชื่อจะนำมำชำระพร้ อมกับกำร
ชำระเงินกู้งวดสุดท้ ำย ยกเว้ นในกรณี ผู้ใช้ สนิ เชื่อผ่อนชำระคืนเงินกู้มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ ำ) ปี นับจำกวันเบิกรับเงินกู้งวด
แรก
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7. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
- อัตรำดอกเบี ้ยของผลิตภัณฑ์ อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (MLR) / อัตรำดอกเบี ้ย
ลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตรำดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำยย่อยชันดี
้ (MRR) ทำให้ ดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ งมีกำร
เปลีย่ นแปลงได้ และอัตรำดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น อำจทำให้ ผ้ กู ้ ตู ้ องชำระยอดผ่อนชำระสูงขึ ้นได้
8. การทาประกันวินาศภัยสาหรับผลิตภัณฑ์
- ทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน ต้ องได้ รับกำรทำประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัย หำกผู้ใช้ สนิ เชื่อไม่ดำเนินกำรทำประกันภัย
หรื อ ไม่ได้ แสดงสำเนำกรมธรรม์(สลักหลังยกประโยชน์ให้ ธนำคำร)พร้ อมสำเนำใบเสร็ จรับเงิน ภำยใน 30 วัน หลังจำกที่
ธนำคำรตังวงเงิ
้ นให้ แล้ ว ผู้ใช้ สนิ เชื่อยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรแจ้ งออกกรมธรรม์ประกันภัยกับ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
และตัดบัญชีของผู้ใช้ สนิ เชื่อที่มกี บั ธนำคำร เพือ่ ชำระค่ำเบี ้ยประกันภัย รวมถึงกำรตัดบัญชีเพื่อต่ออำยุกรมธรรม์รำยปี
จนกว่ำจะมีกำรแจ้ งยกเลิกกำรทำประกันภัย

9. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
- เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน เสริ มสภำพคล่องให้ กบั ธุรกิจ
- ลงทุนในกิจกำร หรื อสินทรัพย์ถำวร เช่น สิง่ ปลูกสร้ ำง เครื่ องจักร เป็ นต้ น
10. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม
- กรณีต้องกำรลดภำระค ้ำประกันโดย บสย. หรื อ ยกเลิกภำระค ้ำประกันโดย บสย. ผู้ใช้ สนิ เชื่อต้ องแจ้ งมำยังธนำคำร เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้ ำ ก่อนครบกำหนดชำระค่ำธรรมเนียมในปี ถดั ไป (ตำมทีธ่ นำคำรกำหนด)
- กรณีที่ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อ ถึงแก่กรรม โดยที่ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อ ได้ ทำประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและยกผลประโยชน์ให้ แก่ธนำคำร
ธนำคำรจะดำเนินกำรติดต่อบริ ษัทประกันภัย เพื่อจัดสรรเงินที่ได้ รับมำชำระหนี ้ที่ยงั มีภำระคงค้ ำงกับธนำคำรก่อน แล้ วจึง
จัดสรรให้ ผ้ รู ับผลประโยชน์ลำดับถัดไป กรณีเงินทีจ่ ดั สรรมำชำระหนี ้ไม่เพียงพอ/ผู้ใช้ สนิ เชื่อไม่ได้ ทำประกันภัยคุ้มครองวงเงิน
สินเชื่อและยกผลประโยชน์ให้ ธนำคำร ตำมกฎหมำย ทำยำท/ ผู้จดั กำรมรดกจะต้ องเป็ นผู้ชำระหนี ้แทนจนครบถ้ วนทังจ
้ ำนวน
- กรณีที่ผ้ คู ้ำประกันเสียชีวิต / ตกเป็ นผู้ไร้ ควำมสำมำรถ / เลิกกิจกำร / ปิ ดกิจกำร / ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อ ถูกขอยกเลิกกำรค ้ำ
ประกัน ธนำคำรมีสทิ ธิที่จะระงับกำรเบิกจ่ำย หรื อเรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อจัดหำบุคคลอื่นมำค ้ำประกันแทน หรื อมีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญำ และเรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อชำระหนี ้ที่ค้ำงชำระคืนได้ แม้ วำ่ หนี ้นันๆยั
้ งไม่ถงึ กำหนดชำระ
- กรณีที่ผ้ กู ้ ผู ิดนัด / ผิดสัญญำ ทำงธนำคำรมีอำนำจในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก หรื อบัญชีอื่นๆ ที่ผ้ ูก้ มู ีอยู่ เพื่อนำมำชำระ
หนี ้ของผู้ก้ ทู ี่ค้ำงชำระอยูไ่ ด้ ทังนี
้ ้ ธนำคำรจะมีหลักฐำนกำรหักบัญชีให้ ผ้ กู ้ ทู รำบ
- กรณีมีกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรื อกำรให้ บริ กำรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้ บริกำรของผู้ก้ ู ธนำคำรจะแจ้ งข้ อมูลอัน
เป็ นสำระสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงที่ชดั เจนให้ ผ้ กู ้ ทู รำบล่วงหน้ ำภำยใน 30 วัน
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11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่ องทางการติดต่ อธนาคารกสิกรไทย
หำกมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สำมำรถเข้ ำไปดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่
- ศูนย์ลกู ค้ ำสัมพันธ์ (K-Contact Center) : 02-8888822 หลังเลือกภำษำ กด 65 หรื อ
- ธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำ

12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อธุรกิจ
- สินเชื่อ SME อเนกประสงค์
- สินเชื่อที่ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ค ้ำประกันโดยมี บสย. ค ้ำประกัน (K-Klean Credit with PG)
- สินเชื่อเกินมูลค่ำหลักประกันโดย บสย. ค ้ำประกัน (K-PG)

คาเตือน :
- ธนำคำรจะคิดดอกเบี ้ยตังแต่
้ วนั ทีล่ กู ค้ ำได้ รับเงินกู้ กรณีลกู ค้ ำผิดนัดชำระหนี/้ ผิดสัญญำ อำจมีดอกเบี ้ยและค่ำใช้ จำ่ ยใน
กำรติดตำมทวงถำมหนี ้เพิม่ เติม
- โปรดทำควำมเข้ ำใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนำม หำกมีข้อสงสัยหรื อต้ องกำรสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
เจ้ ำหน้ ำที่ หรื อ K-Contact Center โทร 02-8888822 หลังเลือกภำษำ กด 65
- ธนำคำรจำเป็ นต้ องดำเนินกำรตำมกระบวนกำร หำกท่ำนปฏิบตั ิผดิ นัด/ผิดสัญญำของสินเชื่อแต่ละประเภท
ข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 สิงหำคม 2564 เป็ นต้ นไป
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