
สินเช่ือไมมี่หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

 

 

 

 

 

 
  

 สนิเช่ือแบบไมม่ีหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั เพื่อ SME ที่ต้องกำรเงินทนุในธุรกิจ แตไ่มม่ีหลกัประกนั 

 

- วงเงนิสินเชื่อ : สงูสดุไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท  
- ประเภทวงเงนิ : วงเงินกู้ ระยะยำว (Loan) 
- ระยะเวลาผ่อนช าระ : สงูสดุ 5 ปี  
- อัตราดอกเบีย้ : ขัน้ต ำ่ MRR+7.000% ตอ่ปี หรือ เป็นไปตำมประกำศของธนำคำร   
- การค านวณดอกเบีย้ : รำยวนั 
- อัตราดอกเบีย้กรณีผิดนัดช าระหนี ้: คดิอตัราปกตติามสญัญาบวกอกีไม่เกนิ 3.000% ต่อปี ของเงนิตน้ในงวดทีผ่ดินดัช าระ 

หมายเหตุ : ส ำหรับกรณีที่อตัรำดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัปัจจยัอ้ำงอิง เช่น อตัรำดอกเบีย้ลกูค้ำรำยใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลำ (MLR) / อตัรำดอกเบีย้ลกูค้ำรำยใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) / อตัรำดอกเบีย้ลกูค้ำรำยยอ่ยชัน้ดี (MRR) 

ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ โดยจะประกำศไว้ ณ สำขำที่ท ำกำรธนำคำร และเว็บไซต์ของธนำคำร 

 

 

- ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้  : สงูสดุ 3.000% ของวงเงินสนิเช่ือที่ได้รับอนมุตั ิ

- ค่าธรรมเนียมการค า้ประกนั บสย. : 1.750% ตอ่ปี (เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค ำ้ประกนั บสย.แตล่ะ Scheme 

- ค่าเบีย้ประกันภยั : ตำมคำ่เบีย้ประกนัท่ีระบใุนกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกนัภยั หรือบริษัทประกนัภยัอื่น 

- ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ : 

- คำ่อำกรแสตมป์ ต้นฉบบัสญัญำประธำน (0.050% ของวงเงิน สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำท) 

- คำ่อำกรแสตมป์ คูฉ่บบัสญัญำประธำน (5 บำท) 

-  

 

- ตำมเง่ือนไขที่ธนำคำรก ำหนด 

- หำกทำ่นมีปัญหำในกำรช ำระคืนเงินกู้ตำมเวลำที่ก ำหนด กรุณำแจ้งให้ทำงธนำคำรทรำบทนัที เพื่อร่วมกนัพิจำรณำเง่ือนไขกำร

ช ำระคืนในรูปแบบอื่น 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือไม่มีหลักทรัพย์ค า้ประกัน 
 

(กรุณำอำ่นตำรำงกำรเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้ควรศกึษำรำยละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียด 
ก่อนที่ทำ่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริกำรผลิตภณัฑ์) 

ผู้ขำยผลิตภณัฑ์: บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 
ผู้ออกผลิตภณัฑ์: บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 

สินเช่ือไมมี่หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 
 

<เร่ิมใช้เม่ือ 1 เม.ย. 64> 

1. ค าอธิบายผลติภณัฑ์ 

2. ลักษณะที่ส าคัญของผลติภณัฑ์ 

3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

4. เงื่อนไขการผ่อนช าระ 



สินเช่ือไมมี่หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

 

 

 

- บคุคลค ำ้ประกนัต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตำมที่ธนำคำรก ำหนด หลกัประกนัต้องท ำกำรจ ำนองกบัธนำคำร เพื่อใช้ค ำ้ประกนัภำระ

หนี ้

- บสย. ค ำ้ประกนั โดยหลกัเกณฑ์เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค ำ้ประกนัของ บสย. แตล่ะ Scheme 

 

 

- คำ่ธรรมเนียมจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น ก่อนก ำหนดเวลำตำมที่ระบบุนสญัญำเงินกู้  : 3.000% (สำมจดุศนูย์

ศนูย์ศนูย์) ของยอดเงินต้นคงเหลอืก่อนกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด ยกเว้นในกรณี ผู้ใช้สนิเช่ือผอ่นช ำระคืนเงินกู้มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 

5 (ห้ำ) ปี นบัจำกวนัเบกิรับเงินกู้งวดแรก 

- คำ่ธรรมเนียมกำรช ำระคืนเงินกู้ เกินกวำ่คำ่งวดที่ต้องผอ่นช ำระคนืในแตล่ะงวดที่ระบบุนสญัญำเงินกู้  : 3.000% (สำมจดุศนูย์

ศนูย์ศนูย์) ของจ ำนวนเงินท่ีผอ่นช ำระเกินคำ่งวดในงวดนัน้  โดยค ำนวณรวมสะสมและผู้ใช้สนิเช่ือจะน ำมำช ำระพร้อมกบักำร

ช ำระเงินกู้งวดสดุท้ำย  ยกเว้นในกรณี ผู้ใช้สนิเช่ือผอ่นช ำระคืนเงินกู้มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 5 (ห้ำ) ปี นบัจำกวนัเบิกรับเงินกู้งวดแรก 

 

 

- อตัรำดอกเบีย้ของผลติภณัฑ์ อ้ำงอิงอตัรำดอกเบีย้ลกูค้ำรำยใหญชั่น้ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (MLR) / อตัรำดอกเบีย้ 

ลกูค้ำรำยใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) / อตัรำดอกเบีย้ลกูค้ำรำยยอ่ยชัน้ดี (MRR) ท ำให้ดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงมีกำร

เปลีย่นแปลงได้ และอตัรำดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ อำจท ำให้ผู้กู้ ต้องช ำระยอดผอ่นช ำระสงูขึน้ได้ 

 

 

- ทรัพย์สนิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั ต้องได้รับกำรท ำประกนัภยักบับริษัทประกนัภยั หำกผู้ใช้สนิเช่ือไมด่ ำเนินกำรท ำประกนัภยั หรือ 

ไมไ่ด้แสดงส ำเนำกรมธรรม์(สลกัหลงัยกประโยชน์ให้ธนำคำร)พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน ภำยใน 30 วนั หลงัจำกที่ธนำคำรตัง้

วงเงินให้แล้ว ผู้ใช้สนิเช่ือยินยอมให้ธนำคำรด ำเนินกำรแจ้งออกกรมธรรม์ประกนัภยักบั บมจ.เมืองไทยประกนัภยั และตดับญัชี

ของผู้ใช้สนิเช่ือที่มกีบัธนำคำร เพือ่ช ำระคำ่เบีย้ประกนัภยั รวมถึงกำรตดับญัชีเพื่อตอ่อำยกุรมธรรม์รำยปี จนกวำ่จะมกีำรแจ้ง

ยกเลกิกำรท ำประกนัภยั 

 

 

 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้ค า้ประกันหรือหลักประกนั 

6. กรณีช าระเงนิกู้ยมืก่อนครบก าหนด 

7. ความเสี่ยงที่ส าคัญของผลติภณัฑ์ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



สินเช่ือไมมี่หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั 

 

 

- กรณีต้องกำรลดภำระค ำ้ประกนัโดย บสย. หรือ ยกเลกิภำระค ำ้ประกนัโดย บสย. ผู้ใช้สนิเช่ือต้องแจ้งมำยงัธนำคำร เป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร ลว่งหน้ำ ก่อนครบก ำหนดช ำระคำ่ธรรมเนียมในปีถดัไป (ตำมทีธ่นำคำรก ำหนด) 

- กรณีที่ผู้ใช้สนิเช่ือ ถึงแก่กรรม โดยที่ผู้ใช้สนิเช่ือ ได้ท ำประกนัภยัคุ้มครองวงเงินสนิเช่ือและยกผลประโยชน์ให้แกธ่นำคำร ธนำคำร

จะด ำเนินกำรติดตอ่บริษัทประกนัภยั เพื่อจดัสรรเงินท่ีได้รับมำช ำระหนีท้ี่ยงัมีภำระคงค้ำงกบัธนำคำรก่อน แล้วจงึจดัสรรให้ผู้ รับ

ผลประโยชน์ล ำดบัถดัไป กรณีเงินท่ีจดัสรรมำช ำระหนีไ้มเ่พยีงพอ/ผู้ใช้สนิเช่ือไมไ่ด้ท ำประกนัภยัคุ้มครองวงเงิน สนิเช่ือและยก

ผลประโยชน์ให้ธนำคำร ตำมกฎหมำย ทำยำท/ ผู้จดักำรมรดกจะต้องเป็นผู้ช ำระหนีแ้ทนจนครบถ้วนทัง้จ ำนวน 

- กรณีที่ผู้ค ำ้ประกนัเสยีชีวิต / ตกเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ / เลกิกิจกำร / ปิดกิจกำร / ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือ ถกูขอยกเลกิกำรค ำ้

ประกนั ธนำคำรมีสทิธิที่จะระงบักำรเบิกจ่ำย หรือเรียกร้องให้ผู้ใช้สนิเช่ือจดัหำบคุคลอื่นมำค ำ้ประกนัแทน หรือมีสทิธิบอกเลกิ

สญัญำ และเรียกร้องให้ผู้ใช้สนิเช่ือช ำระหนีท้ีค้่ำงช ำระคืนได้  แม้วำ่หนีน้ัน้ๆยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 

- กรณีที่ผู้กู้ ผิดนดั / ผิดสญัญำ ทำงธนำคำรมีอ ำนำจในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก หรือบญัชีอื่นๆ ที่ผู้กู้มีอยู ่เพื่อน ำมำช ำระหนี ้

ของผู้กู้ที่ค้ำงช ำระอยูไ่ด้ ทัง้นี ้ธนำคำรจะมีหลกัฐำนกำรหกับญัชีให้ผู้กู้ทรำบ 

- กรณีมีกำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขผลติภณัฑ์หรือกำรให้บริกำรท่ีมีผลกระทบตอ่กำรใช้บริกำรของผู้กู้  ธนำคำรจะแจ้งข้อมลูอนัเป็น

สำระส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงที่ชดัเจนให้ผู้กู้ทรำบลว่งหน้ำภำยใน 30 วนั 

 

หำกมีข้อสงสยัเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ สำมำรถเข้ำไปดรูำยละเอียดเพิ่มเติมที่ 

- ศนูย์ลกูค้ำสมัพนัธ์ (K-Contact Center) : 02-8888822 หลงัเลอืกภำษำ กด 65 หรือ ธนำคำรกสกิรไทยทกุสำขำ 

 

 

  

 

 

 

 

ข้อมลูในเอกสำรฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษำยน 2564 เป็นต้นไป 

 

9. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม 

10. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสกิรไทย 

 

ค าเตอืน :  
- ธนำคำรจะคดิดอกเบีย้ตัง้แตว่นัท่ีลกูค้ำได้รับเงินกู้  กรณีลกูค้ำผิดนดัช ำระหนี/้ผิดสญัญำ อำจมีดอกเบีย้และคำ่ใช้จำ่ยใน

กำรติดตำมทวงถำมหนีเ้พิม่เตมิ 
- โปรดท ำควำมเข้ำใจผลติภณัฑ์และเง่ือนไขก่อนลงนำม หำกมีข้อสงสยัหรือต้องกำรสอบถำมข้อมลูเพิ่มเตมิ โปรดติดตอ่

เจ้ำหน้ำที่ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888822 หลงัเลอืกภำษำ กด 65 
- ธนำคำรจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หำกทำ่นปฏิบตัิผดินดั/ผิดสญัญำของสนิเช่ือแตล่ะประเภท 

 


