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<เริ่มใช้เมื่อ เม.ย. 59> 

1. ค าอธิบายผลติภัณฑ์สินเช่ือบ้านเพื่อธุรกิจโดยย่อ 

สินเชื่อบ้านเพื่อธุรกิจเป็นสินเชื่อเพื่อ SME ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อซ้ือที่อยู่อาศัย ประเภท บ้านพร้อมที่ดิน  ทาวน์

เฮ้าส์  ห้องชุด  อาคารพาณิชย์  ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน รวมทั้งการปลูกสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยตลอดจนรับ

โอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นโดยจดทะเบียนจ านองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน คิดอัตรา

ดอกเบี้ยแบบลอยตัว ผ่อนช าระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี ควบคู่กับ การให้วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจส าหรับการหมุนเวียนใน

กิจการพร้อมกันในคราวเดียว 

2. ลักษณะที่ส าคัญของผลิตภณัฑ์สินเช่ือบ้านเพื่อธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย และระยะเวลาการผ่อนช าระแยกตามประเภทการกู้ 

1. บ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์ กู้ได้ไม่เกิน 80%-95% ของราคาซ้ือขายและไม่เกิน 80%-95% ของ

ราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดต่ ากว่า) ระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 30 ป ี

2. ห้องชุดกู้ได้ไม่เกิน 80%-90% ของราคาซ้ือขาย และไม่เกิน 80%-90% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดที่ต่ ากว่า)

ระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี 

3. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าปลูกสร้างแต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 30 ป ี

4. รับโอนลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (Refinance)  กู้ได้ไม่เกินยอดค้างกับสถาบัน

การเงินเดิม ระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุดไม่เกินตามประเภทการกู้ข้อ 1-3 ข้างต้น 

5. ซ้ือที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย กู้ได้ไม่เกิน 80%-95% ของราคาซ้ือขายและไม่เกิน 80%-95% ของ

ราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดต่ ากว่า) ระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 30 ปีต้องมีเอกสารการก่อสร้าง

ประกอบการพิจารณา ได้แก่ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง พิมพ์เขียวสิ่งปลูกสร้าง และใบอนุญาตก่อสร้าง 

หมายเหตุ: ให้วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยข้ันต่ าตั้งแต่ 500,000 บาท เป็นต้นไป 

ทั้งนี้วงเงินให้กู้ข้างต้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า และไม่เกินหลักเกณฑ์การให้กู้ส าหรับที่อยู่อาศัยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย 

 กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซ้ือขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไปก าหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซ้ือขาย (ที่อยู่

อาศัยทุกประเภท) 

 กรณีที่หลักประกันเป็นห้องชุด ราคาซ้ือขายต่ ากว่า 10 ล้านบาทก าหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซ้ือขาย 

 กรณีที่หลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซ้ือขายต่ ากว่า 10 ล้านบาทก าหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคา

ซ้ือขาย 

อัตราดอกเบี้ย 

คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ธนาคารประกาศ หรือเง่ือนไขพิเศษของแต่ละช่วงเวลา 

วิธีการค านวณดอกเบี้ย 

ค านวณดอกเบี้ยรายวันแบบลดต้นลดดอกเบี้ยตามสภาพหนี้คงเหลือของลูกค้า โดยจ านวนวันต่อปีที่ใชใ้นการคิดดอกเบี้ย

เป็นไปตามจ านวนวันของปีนั้น ๆ  และเรียกเก็บช าระดอกเบี้ยเดือนละครั้งจนครบหมายเหต:ุ อัตราดอกเบี้ยลูกคา้รายย่อย

ชั้นดี (MRR) ธนาคารจะแจ้งใหท้ราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยโดยจะประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาของธนาคาร

และเว็บไซต์ของธนาคาร 



3. อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าบริการ 

 ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการเช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมจดจ านอง  

 ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอกเช่น ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 

 ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร เช่น ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน 

4. กรณีช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด 

 หากช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด โดยมี แหล่งที่มาของเงินที่น ามาช าระคืนเงินกู้ เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินอ่ืน ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3 ของยอดหนี้เงินกู้สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยที่ค้างช าระทั้ง

จ านวน ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี นับแต่วันท าสัญญาตามเง่ือนไขของธนาคาร ซ่ึงอยู่ในหลักเกณฑ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หากท่านเปลี่ยนแปลงการช าระดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ภายในระยะเวลา 3 ปี 

หรือ 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา (แล้วแต่กรณี) คิดค่าเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 0.75 ของยอดหนี้เงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัยที่ค้างช าระทั้งจ านวน แต่ท้ังนี้ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับผูค้้ าประกันหรือหลักประกัน 

 หลักประกันต้องเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 หลักประกันตามหัวข้อที่ 2 ข้างต้น ต้องท าการจ านองกับธนาคาร เพื่อใช้ค้ าประกันภาระหนี้ 

 หลักประกันต้องได้รับการประเมินราคา จากบริษัทประเมินราคาที่ธนาคารก าหนด 

 กรณีมีบุคคลค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนหากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ 

การไถ่ถอนหลักประกัน 

 ไถ่ถอนหลักประกันได้เมื่อท่านช าระหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและหนี้อื่นทั้งหมดที่มีหลักประกันเดียวกัน 

6. การท าประกันวินาศภัยส าหรับผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้านเพื่อธุรกิจ 

 ทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน ต้องได้รับการท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย โดยให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์

และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยคุ้มจ านวนเงินกู้ ตลอดระยะเวลาการกู้ 

หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะท าประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกันหรือตัวแทนรายใด

ก็ได้ตามความต้องการของท่าน 

7. ความเสี่ยงที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้านเพื่อธุรกิจ 

 อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หาก 

MRR เปลี่ยนแปลงไปและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงข้ึน อาจท าให้ผู้กู้ต้องช าระยอดผ่อนช าระสูงข้ึนได้ 

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ลูกค้าได้รับสินเชื่อวงเงินสินเชื่อเพื่อซ้ือที่อยู่อาศัย และวงเงินสินเชื่อเพื่อธรุกิจส าหรับการหมุนเวยีนในกิจการใน

คราวเดียวกัน 

9. สิ่งท่ีควรทราบเพิ่มเติม 

 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อควรมีการแจ้งในทางธนาคารทราบทันทีเพื่อให้การสือ่สารข้อมูลและ

น าส่งข้อมูลส าคญั เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือทาง 

Call Center หมายเลข 02-8888822 

 กรณีที่ผู้กู้ผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมอี านาจในการหักเงินจากบญัชีเงินฝาก หรอืบัญชีอืน่ๆ ที่ผู้กู้มีอยู่ เพื่อ

น ามาช าระหนี้ของผู้กู้ท่ีค้างช าระอยู่ได้ 

 กรณีที่ผู้ค้ าประกันเสียชวีิต / ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ / เลิกกจิการ / ปิดกิจการ / ถูกพิทักษท์รัพย์ หรือ ถูกขอ

ยกเลิกการค้ าประกัน ทางธนาคารมสีิทธิที่จะระงับการเบิกจา่ย หรือเรียกร้องให้ผู้กู้จัดหาบุคคลอื่นมาค้ าประกัน

แทน หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหนี้ท่ีคา้งช าระคนืได้ แม้ว่าหนี้นั้นๆยังไม่ถึงก าหนดช าระ 

10. รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลติภัณฑ์สินเช่ือบ้านเพื่อธรุกิจ และช่องทางการตดิต่อธนาคารกสิกรไทย 



 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

 เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย :  www.kasikornbank.com/sme 

 K-BIZ Contact Center : 02-8888822  

 ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

11. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้านเพื่อธุรกิจ 

 ไม่มี 

12. ข้อมูลเพิ่มเติม 

 ข้อมูลข้างต้นเป็นรายละเอียดส าหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น ส าหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ต้องการ

สมัครใช้บริการควบคู่กัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อนั้นๆ  

ค าเตือน : : ที่อยู่อาศัยซ่ึงท่านใช้เป็นหลักประกันอาจถูกยึดได้ หากท่านค้างช าระคา่งวดหรอืไม่สามารถช าระหนี้ได้เสรจ็สิ้น

ตามสัญญา 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบบันี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 


