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KKP SME Freedom 
ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุ มัติสินเ ช่ือจากลูกค้า หรือรับเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารส าหรับการท าธุรกรรมต่าง ๆ กรุณา

อย่าหลงเช่ือบุคคลที่แอบอ้าง หากพบการกระท า หรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์ 
สินเชื่อ KKP SME Freedom  
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโดยละเอียด 
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด(มหาชน)             
ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์   ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน)             
ชื่อผลิตภัณฑ์             สินเชื่อ KKP SME Freedom 
ข้อมูล ณ วันที่           20 เมษายน 2566 

1. ผลิตภัณฑ์คืออะไร 
• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME เป็นสินเชื่อเพ่ือประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทัง้ในกรณีลูกคา้บุคคลธรรมดา และ
ลูกค้านิติบุคคล ไม่มีทรัพย์เป็นหลักประกัน แต่มีการค า้ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

2. ประเภทวงเงินสินเชื่อ 
• สินเชื่อแบบมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan)  

3. วงเงินสินเชื่อ 
• ส าหรับกู้ในนามบุคคลธรรมดา: สูงสุดไมเ่กิน 2 ล้านบาท 
• ส าหรับกู้ในนามนิติบุคคล: สูงสุดไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

4. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 
• บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาตไิทยหรือนติิบคุคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย 
• ผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดา ต้องมอีายุตัง้แต ่25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี (รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี) และต้องมีประสบการณ์มาไม่นอ้ย
กว่า 3 ปี (โดยดูจากหนังสือจดทะเบียน) 

• ผู้กู้ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 1 ในผู้ค า้ประกันทัง้หมดตอ้งมีอายุนอ้ยกว่า 65 ปี (รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี) และต้องมีการจด
ทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (โดยดูจากหนังสือจดทะเบียน) 

• รายได้ยอดขายรวมไม่เกิน 500 ล้านบาทตอ่ปี    
• มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจน และที่พ านัก, สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อตอ้งไม่อยู่ที ่จังหวัด ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส  

5. คุณสมบัติผู้ค า้ประกัน 
• กรณีที่ผู้กู้เป็นนิติบุคคลจะต้องมีผู้ค า้ประกัน  
• 1 ใน ผู้ค า้ประกันจะต้องท างานในบริษทันีไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ปีโดยดูจากใบบริคณหส์นธิ หรือ ใบแต่งตัง้กรรมการ 
• กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50% โดยเรียงล าดบัการค า้ประกัน จากกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามที่ถือหุ้นสูงสุด ไปถึงกรรมการผู้ถือหุ้นต า่สุด จากนัน้เป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุน้สูงสุด ไปยังผู้ถือหุน้ทีถื่อหุ้นน้อยที่สุดจน
ครบถ้วนตามเกณฑ์ 

• ในกรณีที่มีชาวต่างชาตทิี่ถือหุ้นตัง้แต ่39% ขึน้ไป จะต้องเป็นผู้ค า้ประกันดว้ย 
• ผู้ค า้ประกัน อาจมีได้มากกว่า 1 คน ในแต่ละรายการ โดยผู้ค า้ประกันแต่ละคนต้องค า้ประกันเตม็วงเงนิกู้ 

 

6. อัตราดอกเบีย้ 
 

• อัตราดอกเบีย้ เริ่มต้น MLR + 8.475% ต่อปี เทียบเท่ากับอัตราดอกเบีย้ 16.20% ต่อปี  

• อัตราดอกเบีย้กรณีผิดนัดช าระหนี ้ คิดจากอัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดย
ค านวณจากยอดเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดนัน้ ตัง้แต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึงวันช าระยอดค้างเสร็จสิน้  

*หมายเหตุ: อัตราดอกเบีย้อ้างอิง ตามประกาศอัตราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือของธนาคาร ที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่  20 เมษายน 2566 

ก าหนด MLR = 7.725% ต่อปี ทัง้นีธ้นาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้อ้างอิง โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ท าการ

ที่ให้บริการและเว็บไซต์ของธนาคาร 
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7. ค่าธรรมเนียม    

• ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 1% ของวงเงนิสินเชื่อที่ได้รับการอนุมตั ิ 
• ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงนิกู้ทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิค่าอากรคู่สัญญากู้ 5 บาท และค่าอากรผู้ค า้ประกัน 15 บาทต่อผู้ค า้
ประกัน 1 ราย (ต้นฉบับสัญญาค า้ประกัน ฉบับละ 10 บาท, คู่ฉบับสัญญาค า้ประกัน ฉบับละ 5 บาท) 

• Prepayment Fee  
- กรณีช าระเงินเกินกว่าค่างวดที่ก าหนดไว้: ค่าธรรมเนียม 3% ของจ านวนเงนิทีช่ าระเกินกว่าคา่งวดในแตล่ะงวด กรณี

ช าระเกินกว่าค่างวดของสินเชือ่ภายใน 2 ปีแรกหลังจากเบิกเงนิกู้ 
- กรณีช าระหนีก่้อนครบก าหนดช าระทัง้จ านวน: ค่าธรรมเนียม 3% ของเงนิตน้คงเหลือ ณ วันที่ลูกค้าช าระหนีก่้อนครบ

ก าหนดทัง้จ านวน ภายใน 2 ปีแรกหลังจากเบิกเงนิกู้ 
- กรณีผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดาทีม่ีรายไดย้อดขายไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี (ตามการประเมินของธนาคาร) จะได้รับ

ยกเว้น Prepayment Fee 
• ส าหรับลูกค้าที่เลือกช าระค่าธรรมเนียมทางเลือกการปิดสินเชื่อก่อนก าหนด 1.00% ของวงเงินสินเชื่อทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิในกรณีที่
ลูกค้าช าระปิดวงเงินสินเชื่อก่อนก าหนด ลูกค้าจะไดรั้บยกเว้นคา่ธรรมเนียมปิดวงเงนิสินเชือ่ก่อนก าหนด (Prepayment Fee) 
ทัง้นี ้ส าหรับรายการส่งเสริมการขายบางรายการตามที่ธนาคารก าหนด จะไม่สามารถเลือกช าระค่าธรรมเนียมทางเลือกการปิด
สินเชื่อก่อนก าหนดนีไ้ด ้ 

 • ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร 
8. การค า้ประกันและค่าธรรมเนียม บสย. 

• ต้องมีการค า้ประกันวงเงนิจากบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
• ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมบสย.  

9. เงื่อนไขการผ่อนช าระ 
• ระยะเวลาการผอ่นช าระ:  
➢ ผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดา สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนช าระได้ ตัง้แต่ 12-60 เดือน 
➢ ผู้กู้ในนามนิติบุคคล สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนช าระได้ ตัง้แต่ 12-84 เดอืน 

• ยอดการผ่อนช าระคงที่รายเดือน และลดต้นลดดอก โดยการตัดจากบัญชีธนาคาร (Direct Debit) ของลูกค้า 
• ในกรณีที่ลูกค้าไม่ไดน้ าเงินฝากเข้าบญัชีธนาคารเเพ่ือตัดบัญชี Direct Debit ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด ลูกค้าจะตอ้งไปช าระเงนิที่
จุดช าระเงินที่ธนาคารก าหนด 

• กรณีวันที่ครบก าหนดช าระตรงกับวันหยุดท าการธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลูกค้ายังตอ้งช าระตาม
ก าหนดช าระเดิม 

ทัง้นี ้การตัดช าระหนี ้จะตัดช าระจากค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดค้างช าระนานที่สุด ก่อน แล้วจึงตัดช าระยอดที่ค้างช าระนาน

รองลงมาตามล าดับ  ตัวอย่าง กรณีลูกหนีค้้างช าระ 3 งวด แล้วได้น าเงินมาช าระ ธนาคารจะน าตัดช าระตามล าดับดังภาพ 

 
 

10. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 
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• กรณีลูกค้าผิดนัดไม่ช าระหนีเ้งินต้น และ/หรือดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา หรือช าระหนีไ้มเ่ป็นไปตามข้อก าหนดและเงือ่นไขของ 
   ธนาคาร  ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบีย้ เป็นอัตราดอกเบีย้กรณีผิดนัดช าระหนี ้คิดจากอัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริง
ตามที่ระบุในสัญญา บวกเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดยค านวณจากยอดเงนิตน้ของคา่งวดที่ผิดนัดนัน้ ตัง้แตวั่นทีเ่ร่ิมผิดนัดจนถึง
วันช าระยอดค้างเสร็จสิน้ 

• กรณีผิดนัดช าระหนี ้จะถูกคิดค่าติดตามทวงถามหนีใ้นอัตราดังต่อไปนี ้และธนาคารอาจจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและ
ด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

           • กรณีกู้ในนามบุคคลธรรมดา  
                   - กรณีมีหนีค้้างช าระ 1 งวด               50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี ้ 
                   - กรณีมีหนีค้้างช าระมากกว่า 1 งวด 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี ้ 
           • กรณีกู้ในนามนิติบุคคล                         100 บาท ต่อครัง้  
11. เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ 
     

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
• ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
• ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่
ออกจากทางราชการ 

• ส าเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึน้อยู่
กับประเภทธุรกิจของลูกค้า 

• ส าเนาบัญชีธนาคารส าหรับรับโอนเงนิ (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านัน้) 
• ส าเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม  
  (กรณีผู้กู้จดเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิม) 
 

• ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
• ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ 
• ส าเนาบริคณฑ์สนธิพร้อมข้อบังคบั 
• ส าเนาบอจ. 3 / หส. 2 
• ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
• ส าเนางบการเงิน 2 ปีล่าสุด 
• ส าเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึน้อยู่
กับประเภทธุรกิจของลูกค้า 

• ส าเนาบัญชีธนาคารส าหรับรับโอนเงนิ (บัญชีชื่อผู้กู้เท่านัน้) 
• ส าเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม  
  (กรณีผู้กู้จดเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิม) 

 
 

12. ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 
• ส าหรับวงเงินกู้ Term Loan อัตราดอกเบีย้แบบ MLR อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้และอัตราดอกเบีย้ทีเ่พ่ิมสูงขึน้อาจท าให้จ านวน 
   เงินค่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืนเพ่ิมมากขึน้ได ้  

13. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงินเพ่ือปิดบัญชกี่อนก าหนด 
• วงเงินกู้ (Term Loan) กรณีลูกค้ามีความประสงคจ์ะช าระวงเงินสินเชือ่ใหห้มดก่อนก าหนด ลูกค้าต้องช าระค่าธรรมเนยีม การปิด 
   วงเงินสินเชือ่ก่อนก าหนด (Prepayment Fee) 3.00% โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี ้

- กรณีช าระเงินเกินกว่าค่างวดที่ก าหนดไว้: ค่าธรรมเนียม 3% ของจ านวนเงนิทีช่ าระเกินกว่าคา่งวดในแตล่ะงวด กรณี
ช าระเกินกว่าค่างวดของสินเชือ่ภายใน 2 ปีแรกหลังจากเบิกเงนิกู้ 

- กรณีช าระหนีก่้อนครบก าหนดช าระทัง้จ านวน: ค่าธรรมเนียม 3% ของเงนิตน้คงเหลือ ณ วันที่ลูกค้าช าระหนีก่้อนครบ
ก าหนดทัง้จ านวน ภายใน 2 ปีแรกหลังจากเบิกเงนิกู้ 

14. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อของท่าน 
• ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงใหธ้นาคารทราบทันท ีทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรือ สามารถแจ้งที่
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพ่ือให้การส่ือสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุ มัติสินเ ช่ือจากลูกค้า หรือรับเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารส าหรับการท าธุรกรรมต่าง ๆ กรุณา

อย่าหลงเช่ือบุคคลที่แอบอ้าง หากพบการกระท า หรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 

15. ช่องทางการขอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์นี ้หรือติดต่อกบัธนาคาร 
• หากท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเตมิ สามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่  https://bank.kkpfg.com หรือที ่ธนาคารเกียรตินาคนิ
ภัทร จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 02 165 5555 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 

เอกสารฉบับนีใ้ช้เพ่ือเป็นข้อมูลทั่วไปส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)(“ธนาคาร”) เท่านัน้มิได้มี
วัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแต่อย่างใด  ธนาคารได้ใช้ความพยายามที่จะท าให้ข้อมูลในเอกสาร

นีเ้ป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลในเอกสารนี ้ (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่

ธนาคารเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม) 

รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อธนาคาร : 
คุณ       

หมายเลขโทรศัพท์ :                                                หมายเลขโทรสาร :        

https://bank.kkpfg.com/

