
สินเชื่อทั่วไป (Loan) 

-1- 
 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

สินเชื่อทั่วไป (Loan) 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควร
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1. ค าอธิบายผลติภัณฑ์สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์โดยย่อ 

- เป็นบริการสินเชื่อให้แก่ SME เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครือ่งจักรและอปุกรณ ์    

เป็นต้น 

- ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระเงินต้น และ
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 

2. ลักษณะที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์  

 วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 400 ล้านบาท  

 ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) 

 ระยะเวลาผอ่นช าระ : สูงสุด 7 ป ี  

 อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด MRR + 5% ต่อปี 

 การค านวณดอกเบี้ย : รายวัน (โดยช าระรายทุกเดือน) 

 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหนี้ : 15% ต่อปี ของยอดคงค้างท้ังหมด  

 

หมายเหตุ : ส าหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ย ข้ึนอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญช่ั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี 

(MRR) ทางธนาคารกสิกรไทย จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ท าการ

ธนาคาร และ เวบ็ไซต์ของธนาคารกสิกรไทย 

3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร 

 ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ : สูงสดุ 3% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ 

 ค่าเบี้ยประกันภัย : ตามค่าเบี้ยประกนั ที่ระบุในกรมธรรม ์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือ บริษัทประกันภัยอื่น 

 ค่าใชจ้่ายให้แก่หน่วยงานราชการ :  

- ค่าอากรแสตมป ์ต้นฉบับสัญญาประธาน (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 

- ค่าอากรแสตมป ์คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท) 

- ค่าอากรแสตมป ์ต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน (10 บาท) 

- ค่าอากรแสตมป ์คู่ฉบับสัญญาค้ าประกัน (5 บาท) 

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลักประกัน (จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ) 

 ค่าใชจ้่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณชิย์ :  

- ค่าธรรมเนียมจดจ านอง (0.05% ของวงเงินจ านอง ข้ันต่ า 800 บาท สูงสุด 2,000 บาท) 

 ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3% ของจ านวนเงินส่วนทีย่กเลิก/ไม่เบิกใช้ หรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่

ละราย 
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4. เงื่อนไขการผ่อนช าระ 

 ตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

 หากท่านมีปญัหาในการช าระคนืเงินกู้ตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันท ีเพื่อร่วมกันพจิารณา

เง่ือนไขการช าระคืนในรปูแบบอืน่ 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับผู้ค  าประกนัหรือหลักประกัน 

 หลักประกันเป็นไปตามเกณฑ์ทีธ่นาคารก าหนด   

 หลักประกันต้องท าการจ านองกบัธนาคาร เพื่อใช้ค้ าประกันภาระหนี้ 

 หลักประกันต้องได้รับการประเมินราคา จากบรษิัทประเมินราคาตามที่ธนาคารก าหนด 

 สามารถใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ (หรือตาม

เกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด) 

6. กรณีช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมจากการช าระคืนเงินกู้ท้ังจ านวนหรอืบางส่วน ก่อนก าหนดเวลาตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ : 3% ของ

วงเงินตามสัญญาหรอืตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย 

7. ความเสี่ยงที่ส าคัญของผลติภณัฑ์สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์  

 อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ อา้งอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตรา

ดอกเบี้ย ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) ท าให้

ดอกเบี้ยที่แท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงข้ึน อาจท าให้ผู้กู้ต้องช าระยอดผ่อนช าระสูงข้ึนได้ 

8. การท าประกันวินาศภัยส าหรบัผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์ 

 ทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกนั ต้องได้รับการท าประกันภัยกับบรษิัทประกันภัย 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ลงทุนในกิจการหรือในสินทรัพยถ์าวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครือ่งจกัร 

 มีเวลาช าระคืนและดอกเบี้ยที่ชดัเจน 

10. สิ่งท่ีควรทราบเพิ่มเติม 

 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อควรมีการแจ้งในทางธนาคารทราบทันทีเพื่อให้การสือ่สารข้อมูลและน าส่ง

ข้อมูลส าคญั เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทยทกุสาขา หรอืทาง Call 

Center หมายเลข 02-8888822 

 กรณีที่ผู้กู้ผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอ านาจในการหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบญัชีอื่นๆ ที่ผู้กู้มีอยู่ เพื่อ

น ามาช าระหนี้ของผู้กู้ท่ีค้างช าระอยู่ได้ 

 กรณีที่ผู้ค้ าประกันเสียชวีิต / ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ / เลิกกิจการ / ปิดกิจการ / ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ถูกขอ

ยกเลิกการค้ าประกัน ทางธนาคารมสีิทธิที่จะระงับการเบิกจา่ย หรือเรียกร้องให้ผู้กู้จัดหาบุคคลอื่นมาค้ าประกันแทน 
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หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหนี้ท่ีค้างช าระคืนได้  แม้ว่าหนี้นั้นๆยังไม่ถึงก าหนดช าระ 

11. รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อการพาณชิย์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสิกรไทย 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  

 เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย :  www.kasikornbank.com/sme 

 K-BIZ Contact Center : 02-8888822  

 ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

12. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลติภัณฑ์สินเช่ือธุรกิจ 

 สินเชื่อวงเงินเยอะ 

 สินเชื่อผ่อนยาว 

ค าเตือน : ธนาคารจ าเป็นต้องด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระคา่งวดอย่างสม่ าเสมอ 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบบันี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 


