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1. วตัถปุระสงคก์ำรกู ้

 เพื่อเสริมสภำพคล่อง ส ำหรบักลุ่มผูป้ระกอบกำร Micro Entrepreneurs  

 หำ้มน ำเงินสินเช่ือมำช ำระหน้ีเดิมท่ีมีอยูก่บัธนำคำร 

2. เกณฑค์ณุสมบตัิของลกูคำ้ที่เขำ้รว่มโครงกำรได ้

 เป็น SMEs ท่ีด ำเนินกิจกำรโดยมีสถำนท่ีของกิจกำรเป็นหลกัแหล่งชดัเจน 

 เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย  

 เป็น SMEs ท่ีประกอบกิจกำรโดยชอบดว้ยกฏหมำย และตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี 

 เป็น SMEs ท่ีมีทรพัยสิ์นถำวร (ไม่รวมท่ีดิน) มีมลูค่ำรวมไม่เกิน 5 ลำ้นบำท 

 เป็น SMEs ท่ีเป็นลูกหน้ีจดัชั้นปกติ หรือจดัชั้นกล่ำวถึงพิเศษ ตำมเกณฑข์อ้ก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 เป็น SMEs ท่ีผ่ำนกำรคดักรองควำมเส่ียงของลูกคำ้ ตำมเกณฑท่ี์ บสย. ก ำหนด 

3. สิทธิและเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์ 

 วงเงินสินเช่ือ ขัน้ต ำ่ 30,000 บำท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บำท 

 ประเภทวงเงิน : วงเงินกูร้ะยะยำว (Term Loan) 

 ระยะเวลำวงเงิน : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

 อตัรำดอกเบ้ีย : MRR-2.970% ต่อปี หรือเทียบเท่ำ (ณ วนัท่ี 13 กรกฎำคม 2564 MRR เท่ำกบั 5.970%)    

 กำรผ่อนช ำระเงินตน้ :  

- ยกเวน้กำรช ำระเงินตน้ 3 เดือนแรก 

- กำรผ่อนช ำระหลงักำรยกเวน้เป็นไปตำมท่ีตกลงไวก้บัธนำคำร 

 กำรค ำนวณดอกเบ้ีย : รำยวนั (โดยช ำระทุกเดือน) 

 กรณีผิดนัดช ำระหน้ี : อตัรำดอกเบ้ียกรณีปกติสูงสุดในสญัญำบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินตน้ในงวดท่ีผิด

นัดช ำระจนถึงวนัท่ีศำลมีค ำสัง่ประทบัรบัฟ้อง และเปล่ียนเป็นค ำนวณบนฐำนเงินตน้ท่ีคำ้งช ำระทั้งจ ำนวนนับถดั

จำกวนัท่ีศำลมีค ำสัง่ประทบัรบัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จสิ้ น 

 หลกัประกนั : มี บสย.ค ้ำประกนัเต็มวงเงิน 
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4. อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีจำ่ยใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร 

  ค่ำใชจ้่ำยท่ีจำ่ยใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร  

- ค่ำอำกรแสตมป์ ตน้ฉบบัสญัญำประธำน (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท) 

- ค่ำอำกรแสตมป์ คู่ฉบบัสญัญำประธำน (5 บำท) 

 ค่ำธรรมเนียมค ้ำประกนั บสย. : ฟรีค่ำธรรมเนียมค ้ำประกนั บสย. (ปีท่ี 1-2 ภำครฐัรบัภำระจ่ำยแทน ปีท่ี 3-5

ธนำคำรรบัภำระจำ่ยแทน) 

 ค่ำด ำเนินกำรค ้ำประกนับสย. : 300-500 บำทต่อฉบบั (ธนำคำรรบัภำระจ่ำยแทน) 

 ค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกวงเงิน : ไม่จดัเก็บค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียมช ำระคืนเงินกูท้ั้งจ ำนวนก่อนก ำหนด : ไม่จดัเก็บค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ : ไม่จดัเก็บค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหต ุ: อตัรำดอกเบ้ีย คำ่ธรรมเนียม และค่ำบริกำรเมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินอตัรำ 25.000% ต่อปี 

5. เง่ือนไขกำรผ่อนช ำระ 

 ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน ตำมระยะเวลำท่ีตกลงกนัในขณะท ำสญัญำ 

 หำกท่ำนมีปัญหำในกำรช ำระคนืเงินกูต้ำมเวลำท่ีก ำหนด กรุณำแจง้ใหท้ำงธนำคำรทรำบทนัที เพื่อร่วมกนั

พิจำรณำเง่ือนไขกำรช ำระคนืในรูปแบบอื่น 

6. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัผูค้  ้ำประกนัหรือหลกัประกนั 

 บสย. ค ้ำประกนั โดยหลกัเกณฑเ์ป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค ้ำประกนัของ บสย. แต่ละ Scheme  

7. ควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัของผลิตภณัฑส์ินเช่ือเพื่อกำรพำณิชย ์

 อตัรำดอกเบ้ียของผลิตภณัฑ ์อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (MLR) / 

อตัรำดอกเบ้ีย ลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) / อตัรำดอกเบ้ียลูกคำ้รำยยอ่ยชั้นดี (MRR) 

ท ำใหด้อกเบ้ียท่ีแทจ้ริงมีกำรเปล่ียนแปลงได ้และอตัรำดอกเบ้ียท่ีเพิ่มสูงขึ้ น อำจท ำใหผู้กู้ต้อ้งช ำระยอดผ่อนช ำระ

สูงขึ้ นได ้

8. สิ่งท่ีควรทรำบเพิ่มเติม 

 กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูในกำรติดต่อควรมีกำรแจง้ใหท้ำงธนำคำรทรำบทนัทีเพื่อใหก้ำรส่ือสำรขอ้มลูและ

น ำส่งขอ้มลูส ำคญั เป็นไปไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถแจง้ผ่ำนทำงธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำ หรือทำง 

K-Biz contact Center หมำยเลข 02-888-8822 หลงัเลือกภำษำ กด 65 

 ธนำคำรจะจดัส่งเอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑน้ี์ ผ่ำนทำง Email address ท่ีท่ำนไดแ้จง้ขอ้มลูไวก้บัธนำคำร 
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 กรณีท่ีผูกู้ผิ้ดนัด / ผิดสญัญำ ทำงธนำคำรมอี ำนำจในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก หรือบญัชีอืน่ๆ ท่ีผูกู้ม้ีอยู ่เพื่อ

น ำมำช ำระหน้ีของผูกู้ท่ี้คำ้งช ำระอยูไ่ด ้ทั้งน้ี ธนำคำรจะมีหลกัฐำนกำรหกับญัชีใหผู้กู้ท้รำบ 

 กรณีท่ีตอ้งช ำระหรือมีกำรเรียกเก็บใดๆธนำคำรจะมีกำรแจง้ใหผู้กู้ท้รำบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก ำหนดช ำระ 

 กรณีท่ีธนำคำรไดร้บัช ำระหน้ีคืน ธนำคำรจะน ำส่งหลกัฐำนช ำระหน้ีใหผู้กู้ท้รำบ 

 กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑห์รือกำรใหบ้ริกำรท่ีมผีลกระทบต่อกำรใชบ้ริกำรของผูกู้ ้ธนำคำรจะแจง้

ขอ้มลูอนัเป็นสำระส ำคญัของกำรเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้กู้ท้รำบล่วงหน้ำในระยะเวลำท่ีเพียงพอ 

 กรณีท่ีผูค้ ้ำประกนัเสียชีวิต / ตกเป็นผูไ้รค้วำมสำมำรถ / เลิกกิจกำร / ปิดกิจกำร / ถูกพิทกัษท์รพัย ์หรือถูกขอ

ยกเลิกกำรค ้ำประกนั ทำงธนำคำรมสิีทธิท่ีจะระงบักำรเบิกจำ่ย หรือเรียกรอ้งใหผู้กู้จ้ดัหำบุคคลอื่น มำค ้ำประกนั

แทน หรือมีสิทธิบอกเลิกสญัญำ และเรียกรอ้งใหผู้กู้ช้ ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระคนืได ้แมว้่ำหน้ีน้ันๆ ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 

9. รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทำงกำรตดิตอ่ธนำคำรกสิกรไทย 

หำกมีขอ้สงสยัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์สำมำรถเขำ้ไปดูรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ี 

 เว็บไซตข์องธนำคำรกสิกรไทย www.kasikornbank.com/sme 

 ศูนยล์ูกคำ้สมัพนัธ ์K-Biz contact Center : 02-888-8822 หลงัเลือกภำษำ กด 65 

 ธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำ 

หมำยเหตุ  

 ขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นขอ้มลูผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริกำรทำง

กำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม หำกลูกคำ้ตกลงซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริกำรทำงกำรเงินแลว้ ลูกคำ้จะผูกพนัตำมค ำขอซ้ือ

ผลิตภณัฑห์รือค ำขอใชบ้ริกำรและเง่ือนไขในสญัญำผลิตภณัฑห์รือบริกำรทำงกำรเงินหรือเง่ือนไขใด ๆตำมท่ีธนำคำร

แจง้ใหท้รำบ โดยหำกมีขอ้มลูท่ีขดัแยง้หรือไม่ สอดคลอ้งกบัค ำขอซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือค ำขอใชบ้ริกำรและเง่ือนไขของ

ผลิตภณัฑห์รือบริกำรทำงกำรเงินหรือเง่ือนไขใด ๆ ตำมท่ีธนำคำรแจง้ใหท้รำบ ใหใ้ชข้อ้มลูตำมค ำขอซ้ือผลิตภณัฑ ์

หรือค ำขอใชบ้ริกำรและเง่ือนไขของผลิตภณัฑห์รือบริกำรทำงกำรเงินหรือเง่ือนไขใด ๆตำมท่ีธนำคำรแจง้ใหท้รำบ

แทน 

 ธนำคำรสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชว้งเงินสินเช่ือตำมท่ีธนำคำรจะพิจำรณำถึงควำม

เหมำะสม และธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรเบิกใชสิ้นเช่ือในแต่ละครำว 

ค ำเตือน :  

 ธนำคำรจะคิดดอกเบ้ียตั้งแต่วันท่ีลูกคำ้ไดร้ับเงินกู ้กรณีลูกคำ้ผิดนัดช ำระหน้ี/ผิดสัญญำ อำจมีดอกเบ้ียและ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหน้ีเพิ่มเติม 

http://www.kasikornbank.com/sme


 
 

สินเช่ือเงินดว่นเพ่ือธุรกิจ มี บสย. ค ้ำประกนั 

 

Internal Use Only 

 โปรดท ำควำมเขำ้ใจผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขก่อนลงนำม หำกมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติม โปรด

ติดต่อเจำ้หน้ำท่ี หรือ K-Biz contact Center โทร 02-888-8822 หลงัเลือกภำษำ กด 65 

 ธนำคำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรทำงกฎหมำย หำกท่ำนไม่ช ำระค่ำงวดอยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

ขอ้มูลในเอกสำรฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎำคม 2564 หรือจนกวำ่วงเงินโครงกำรหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


