
ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร

ระยะเวลำ

ผอ่นช ำระ

สูงสุด

วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

กรณีผดินดัช ำระ

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั และวงเงนิอนมุตัไิมเ่กนิมลูคำ่หลกัประกนั

SME กลา้ใหเ้ต็ม MAX วงเงนิสงูสดุ 30 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่

คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั

ตลอดอายสุัญญา

อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 5 ปี

- มยีอดขายตามงบการเงนิ (ฉบับน าสง่สรรพากร) ปีลา่สดุตัง้แต่

 100 ลบ. ขึน้ไป

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 20,100,000 บาท

และสงูสดุ 30,000,000 บาท

MRR - 2.05%  (ตอ่ปี)
2.0% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้วงเงนิสงูสดุ 20 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่

คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั

ตลอดอายสุัญญา

อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทยหรอืบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

MRR - 0.06%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้ภายใตโ้ครงการสนิเชือ่ฟ้ืนฟ ูวงเงนิ

สงูสดุ 20 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่

คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั

ตลอดอายสุัญญา

อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทยหรอืบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

MRR - 0.06%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้Single Account

ส าหรับนติบิคุคลบัญชเีดยีว

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิ

จากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบั

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มปีระวตักิารสง่งบการเงนิตอ่สรรพากรไม่ต า่กวา่ 3 ปี

- มกีารจัดท าบัญชแีละงบการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัสภาพทีแ่ทจ้รงิ

ของธรุกจิ

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

เดอืนที ่1 – 24 เทา่กบั MRR - 4.05%  (ตอ่ปี) และเดอืนที ่25 

เป็นตน้ไป เทา่กบั MRR - 0.06% (ตอ่ปี)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 20 ลบ.

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิ

จากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบั

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกบั

ระยะเวลากูต้อ้งไม่เกนิ 65 ปี )

- บคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มยีอดขายไม่นอ้ยกวา่ 30 ลบ.ตอ่ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี
วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

ต า่สดุ MLR - 1.35% (ตอ่ปี)

สงูสดุ MLR - 0.85% (ตอ่ปี)

(อตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

ต า่สดุ 1.5%

สงูสดุ 2.0%

ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ 

(ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตลิกูคา้และ

ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด)

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 20 ลบ.

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุคล

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิ

จากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบั

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกบั

ระยะเวลากูต้อ้งไม่เกนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลไทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มยีอดขายตามงบการเงนิ(ฉบับน าสง่สรรพากร) ปีลา่สดุ 

  ไม่นอ้ยกวา่ 25 ลบ.ตอ่ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี
วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

ต า่สดุ MLR - 1.35% (ตอ่ปี)

สงูสดุ MLR - 0.85% (ตอ่ปี)

(อตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

ต า่สดุ 1.5%

สงูสดุ 2.0%

ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

(ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตลิกูคา้และ

ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด)

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่7 กรกฎำคม 2564

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 1 จาก 3



ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร

ระยะเวลำ

ผอ่นช ำระ

สูงสุด

วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

กรณีผดินดัช ำระ

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่7 กรกฎำคม 2564

ส าหรับวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงค ์ในการกูย้มืเพือ่ซือ้อพารต์

เมน้ท:์ 

  - 2 ปีแรก คดิอตัรา MLR - 1.85%  (ตอ่ปี)

  - ปีที ่3 เป็นตน้ไป คดิอตัรา MLR- 0.85%  (ตอ่ปี)

ส าหรับวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการกูย้มือืน่ๆ นอกเหนือจาก

เพือ่ซือ้อพารต์เมน้ท์:

- 2 ปีแรก คดิอตัรา MLR - 2.85% (ตอ่ปี) 

- ปีที ่3 เป็นตน้ไป คดิอตัรา MLR - 1.85% (ตอ่ปี)

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 10 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน

เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซ์

สนิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอตัราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกบั

ระยะเวลากูต้อ้งไม่เกนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

15 ปี
วงเงนิขัน้ต า่ 100,000 บาท

และสงูสดุ 10,000,000 บาท

ต า่สดุ MRR+0.19%  (ตอ่ปี)

สงูสดุ MRR+2.69%  (ตอ่ปี)

(อตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่ธรุกจิเพือ่ซือ้สถานประกอบการส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ซือ้สถานประกอบการที่

ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบั

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ

 หอ้งชดุพักอาศัย ทีด่นิเปลา่

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกบั

ระยะเวลากูต้อ้งไม่เกนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

20 ปี
วงเงนิขัน้ต า่ 100,000 บาท

และสงูสดุ 10,000,000 บาท

ต า่สดุ MRR+3.00%  (ตอ่ปี)

สงูสดุ MRR+3.50%  (ตอ่ปี)

(อตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั และวงเงนิอนมุตัสิูงกวำ่มลูคำ่หลกัประกนั

SME กลา้ใหเ้ต็ม MAX

(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มูลคา่หลักประกนัสงูสดุไม่เกนิ

 2 เทา่ ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุคล )

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพย ์และ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง หรอืขยายกจิการ คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบั

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

- อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

และสงูสดุ 30,000,000 บาท

- กรณีใชอ้สังหารมิทรัพยเ์ป็นหลักประกนั: MRR+2.20%  (ตอ่ปี)

- กรณีใชเ้งนิฝากเป็นหลักประกนั: MRR+0.19% (ตอ่ปี)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ใหเ้ต็ม MAX

(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มูลคา่หลักประกนัสงูสดุไม่เกนิ

 2 เทา่ ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา)

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพย ์และ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง หรอืขยายกจิการ คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบั

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

- อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- บคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

และสงูสดุ 30,000,000 บาท

- กรณีใชอ้สังหารมิทรัพยเ์ป็นหลักประกนั: MRR+3.20%  (ตอ่ปี)

- กรณีใชเ้งนิฝากเป็นหลักประกนั: MRR+1.19%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ใหเ้กนิ 100

(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มูลคา่หลักประกนัสงูสดุไม่เกนิ

 3 เทา่)

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนั ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่

คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั

ตลอดอายสุัญญา

- อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทยหรอืบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

และสงูสดุ 20,000,000 บาท

MRR + 4.70%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่ธรุกจิเพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิอพารต์เมน้ท์

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย ทีป่ระกอบธรุกจิอพารต์เมน้ท ์โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ซือ้อพารต์เมน้ทเ์พิม่เตมิจากทีม่อียูแ่ลว้/เพือ่รี

ไฟแนนซ/์เพือ่ชดเชยคา่กอ่สรา้ง /เงนิลงทนุ

(Refund)หรอืเพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ คดิอตัรา

ดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลา

การช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้

ระหวา่งธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้ม

ดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอด

อายสุัญญา

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง

ประเภทอพารต์เมน้ท์

20-70 ปี ( เมือ่น ามารวมกบั

ระยะเวลากูต้อ้งไม่เกนิ 70 ปี )

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- ด าเนนิธรุกจิอพารต์เมน้ทใ์หเ้ชา่มาอยา่งนอ้ย 1 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

สงูสดุ 20 ปี 

(อายอุาคารรวม

ระยะเวลาเงนิกู ้

ไม่เกนิ 30 ปี)

- สงูสดุ 20.0 ลบ. ส าหรับ

วตัถปุระสงคเ์พือ่ซือ้อพารต์เมน้ท์

เพิม่เตมิจากทีม่อียูแ่ลว้/เพือ่รี

ไฟแนนซ/์เพือ่ชดเชยคา่กอ่สรา้ง/

เงนิลงทนุ (Refund)

- สงูสดุ 5.0 ลบ. ส าหรับวตัถปุระสงค์

เพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ (ภายใต ้

เงือ่นไข LTV เฉพาะวตัถปุระสงคข์อ้

นีไ้ม่เกนิ 20%) 

ทัง้นี ้วงเงนิรวมสงูสดุของผลติภัณฑ์

สนิเชือ่นีไ้ม่เกนิ 20.0 ลบ.

ขัน้ต า่ 1.0% ของวงเงนิสนิเชือ่

ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

และสงูสดุไม่เกนิอตัราสงูสดุ

ตามประกาศของธนาคาร

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 2 จาก 3



ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร

ระยะเวลำ

ผอ่นช ำระ

สูงสุด

วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

กรณีผดินดัช ำระ

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่7 กรกฎำคม 2564

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั ภำยใตม้ำตรกำรสนิเชือ่ฟ้ืนฟู

SME กลา้ให ้ภายใตม้าตรการสนิเชือ่ฟ้ืนฟู

เป็นบรกิารสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan) ที่

ใชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกนัรว่มกนัภายใต ้

มาตรการสนับสนุนการใหส้นิเชือ่แกผู่ป้ระกอบธรุกจิ

ภายใตพ้ระราชก าหนดการใหค้วามชว่ยเหลอืและ

ฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการระบาด

ของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

โดยมวีตัถปุระสงคข์องการใชส้นิเชือ่เพือ่เสรมิสภาพ

คลอ่งในการประกอบธรุกจิ ลดผลกระทบตอ่การจา้ง

งาน และฟ้ืนฟกูารประกอบธรุกจิ ทัง้นี ้ไม่ใหน้ าเงนิ

สนิเชือ่ดังกลา่วมา

ช าระหนีเ้ดมิทีม่อียูก่บัทางธนาคารไทยเครดติฯ

- อสังหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย (บา้น

เดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์คอนโดมเินียม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

1) เป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย

 ทีม่สีถานประกอบการและประกอบธรุกจิในประเทศไทย จด

ทะเบยีนนติบิคุคล หรอืจดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี

2) - ลกูคา้เดมิของธนาคาร:  ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2564 มี

วงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบันการเงนิแตล่ะแหง่ไม่เกนิ 500 ลบ.   

    - ลกูคา้ใหม่ของธนาคาร:  ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2564 ไม่มี

วงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบันการเงนิใด ๆ (ไม่รวมวงเงนิสนิเชือ่เพือ่

การอปุโภคบรโิภค : วงเงนิสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบั 

วงเงนิสนิเชือ่บัตรเครดติ วงเงนิสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย และ

วงเงนิสนิเชือ่เชา่ซือ้ เวน้แตเ่ป็นวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงคใ์ช ้

ในการประกอบธรุกจิ)

3) ตอ้งไม่เป็นลกูหนีท้ีถ่กูจัดชัน้เป็นสนิทรัพยจั์ดชัน้ต า่กวา่

มาตรฐาน สนิทรัพยจั์ดชัน้สงสัย สนิทรัพยจั์ดชัน้สงสัยจะสญู 

สนิทรัพยจั์ดชัน้สญู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

4) ตอ้งไม่เป็นบรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เวน้แตเ่ป็นบรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

5) ตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิทางการเงนิ

10 ปี

1.ลกูคา้ใหม่ของธนาคาร: วงเงนิ

สงูสดุไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (นับรวม

ทกุสถาบันการเงนิ) ส าหรับผู ้

ประกอบธรุกจิทีไ่ม่มวีงเงนิสนิเชือ่กบั

สถาบันการเงนิทกุแหง่ ณ วนัที ่28 

กมุภาพันธ ์2564

2.ลกูคา้เดมิของธนาคาร: วงเงนิ

สงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของวงเงนิ

สนิเชือ่ของผูป้ระกอบธรุกจิทีม่อียูก่บั

ธนาคารไทยเครดติฯ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 หรอื ณ วนัที ่28 

กมุภาพันธ ์2564 แลว้แตจ่ านวนใด

จะสงูกวา่ หกัดว้ยวงเงนิ Soft Loan 

ทีเ่คยไดรั้บตาม พรก. ชว่ยเหลอื ปี 

2563

ปีที ่1 - 2 อตัราดอกเบีย้คงที ่2.00% ตอ่ปี โดยธนาคารฯไม่เรยีก

เก็บดอกเบีย้ในชว่ง 6 เดอืนแรก

ปีที ่3 – 5 อตัราดอกเบีย้คงที ่6.50% ตอ่ปี

ปีที ่6 - 10 ก าหนดดังนี้

กรณีวงเงนิอนุมัตไิม่เกนิมูลคา่หลักประกนัอตัราดอกเบีย้ เทา่กบั 

MRR+0.19% ตอ่ปี

กรณีวงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มูลคา่หลักประกนัไม่เกนิ 2 เทา่ อตัรา

ดอกเบีย้ดังนี ้

   - หลักประกนัเป็นอสังหารมิทรัพย ์เทา่กบั MRR+2.19% ตอ่ปี

   - หลักประกนัเงนิฝากฯ เทา่กบั MRR - 0.81% ตอ่ปี

กรณีวงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มูลคา่หลักประกนัไม่เกนิ 3 เทา่ อตัรา

ดอกเบีย้ เทา่กบั MRR+3.19% ตอ่ปี

ไม่เรยีกเก็บ คา่ธรรมเนียม Front

 end fee

ไม่คดิอตัราดอกเบีย้ผดิ

นัดช าระหนี ้ภายใน

ระยะเวลา 5 ปีแรกของ

สัญญา หลังจากนัน้ คดิ

ในอตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี โดย

ค านวณจากเงนิตน้ของ

คา่งวดทีผ่ดินัดช าระ

SME กลา้ใหเ้ต็ม SPEED

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุลคล

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่ม่ใช ้

หลักทรัพยค์ ้าประกนั มกีารค ้าประกนัโดย บสย.

ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิ

สภาพคลอ่ง หรอืขยายกจิการ  คดิอตัราดอกเบีย้แบบ

ลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืที่

แน่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

ไม่ใชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 5 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

8 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 10,000,000 บาท

MRR+6.70%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ใหเ้ต็ม SPEED 

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่ม่ใช ้

หลักทรัพยค์ ้าประกนั มกีารค ้าประกนัโดย บสย.

ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิ

สภาพคลอ่ง หรอืขยายกจิการ  คดิอตัราดอกเบีย้แบบ

ลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืที่

แน่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

ไม่ใชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- บคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 5 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกนั บสย.

5 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 2,000,000 บาท

MRR+8.70%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีแพทยแ์ละ

ทันตแพทย์

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่ม่ใช ้

หลักทรัพยค์ ้าประกนั ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย์

และทันตแพทยท์ีเ่ปิดกจิการสถานพยาบาล  โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่ซือ้เครือ่งมอื เครือ่งใช ้

อปุกรณ์ในการประกอบวชิาชพี  คดิอตัราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกบัลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา

ไม่ใชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย ์และทันตแพทย์

- เปิดด าเนนิกจิการสถานพยาบาล(คลนิกิ) อยา่งนอ้ย 3 เดอืน

- มปีระวตักิารเงนิทีด่ ี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี
วงเงนิขัน้ต า่ 100,000 บาท

สงูสดุ 7,000,000 บาท
MRR + 2.50%  (ตอ่ปี)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่ไมโคร พลัส

สนิเชือ่เพือ่ธรุกจิแบบหมุนเวยีน (Revolving Loan)

ทีไ่ม่ใชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั มกีารค ้าประกนัโดย

บสย. ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคล

ธรรมดา ทีจ่ดทะเบยีนพาณชิยห์รอืมทีะเบยีนการคา้

มาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการขอ

สนิเชือ่เพือ่ใชใ้นการขยายธรุกจิ เป็นเงนิทนุหมุนเวยีน

 หรอืเสรมิสภาพคลอ่ง คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกบั

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายงวด

งวดละเทา่ ๆ กนั ตลอดอายสุัญญา หรอืตามเงือ่นไข

ทีธ่นาคารก าหนด

ไม่ใชห้ลักทรัพยค์ ้าประกนั ตัง้แต ่25 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- เป็นผูป้ระกอบการบคุคลธรรมดา สัญชาตไิทย

- ตอ้งมปีระสบการณ์ในการประกอบอาชพีไม่ต า่กวา่ 2 ปี (ดจูาก

ทะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย)์

- มทีะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย์

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไม่อยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้บัสถาบันการเงนิอืน่

สนิเชือ่

หมุนเวยีน 

(Revolving 

Loan) ไม่มี

ระยะเวลาครบ

ก าหนดแต ่มี

การทบทวน

วงเงนิตอ่อายุ

ทกุปี กรณี

วงเงนิไม่ไดรั้บ

การตอ่อายจุะ

ไม่สามารถเบกิ

ใชว้งเงนิได ้

วงเงนิขัน้ต า่ 200,001 บาท

สงูสดุ 500,000 บาท
24% (ตอ่ปี)

คา่ธรรมเนียมเปิดใชว้งเงนิ 

กรณีทีม่กีารทบทวนวงเงนิและมี

การลดวงเงนิ ส าหรับวงเงนิที่

ไม่ไดใ้ชเ้กนิ 6 เดอืน และหาก

ลกูคา้ตอ้งการกลับมาใชใ้หม่

สามารถท าไดโ้ดยมี

คา่ธรรมเนียมเปิดใชว้งเงนิ คดิ 

2% บนวงเงนิทีเ่ปิดใชเ้พิม่เตมิ

อตัราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสัญญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปี แตไ่ม่เกนิ

รอ้ยละ 27 ตอ่ปี

หมายเหต:ุ    1. อัตราดอกเบีย้ MRR/MLR อา้งองิตามประกาศอัตราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ลา่สดุของธนาคารฯ ทัง้นีอ้ัตราดอกเบีย้ดังกลา่ว อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต ์www.tcrbank.com หรอืประกาศ ณ สาขาทีท่ าการธนาคาร

                 2. อัตราดอกเบีย้กรณีผดินัดช าระ คดิในอัตราสงูสดุของอัตราดอกเบีย้สนิเชือ่กรณีลกูคา้ผดินัดช าระหนีห้รอืปฏบิัตผิดิเงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร

                 3. รายละเอยีดการพจิารณาสนิเชือ่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด

สนิเชือ่แบบไมใ่ชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 3 จาก 3


