
ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
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กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร

ระยะเวลำกู ้

สงูสดุ
วงเงนิสนิเชือ่สงูสดุ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำ

ดอกเบีย้

กรณีผดินดั

ช ำระ

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั และวงเงนิอนมุตัไิมเ่กนิมลูคำ่หลกัประกนั

SME กลา้ให ้

(วงเงนิอนุมัตไิมเ่กนิมลูคา่หลักประกัน)

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่

คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี
3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

สงูสดุ 20,000,000 บาท
MRR - 0.06% ตอ่ปี

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

SME กลา้ให ้ส าหรับนติบิคุคลบัญชเีดยีว

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิ

จากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับ

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มปีระวตักิารสง่งบการเงนิตอ่สรรพากรไมต่ า่กวา่ 3 ปี

- มกีารจัดท าบัญชแีละงบการเงนิทีส่อดคลอ้งกับสภาพที่

แทจ้รงิของธรุกจิ

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี
3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

สงูสดุ 20,000,000 บาท

เดอืนที ่1 – 24 เท่ากับ MRR - 4.05% ตอ่ปี และเดอืนที ่25 

เป็นตน้ไป เท่ากับ MRR - 0.06% ตอ่ปี

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 20 ลบ.

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใช ้

เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ

 หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิ

อืน่ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีาร

ก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้ก

ลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระ

เงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละ

เท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มยีอดขายไมน่อ้ยกวา่ 30 ลบ.ตอ่ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี 20,000,000 บาท

ต า่สดุ MLR - 1.35% ตอ่ปี

สงูสดุ MLR - 0.85%  ตอ่ปี

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขที่

ธนาคารก าหนด)

ต า่สดุ 1.5%

สงูสดุ 2.0%

ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ 

(ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และ

ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด)

18% (ตอ่ปี)

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 20 ลบ.

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุคล

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่

คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มยีอดขายตามงบการเงนิปีลา่สดุ ไมน่อ้ยกวา่ 25 ลบ.ตอ่ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี 20,000,000 บาท

ต า่สดุ MLR - 1.35% ตอ่ปี

สงูสดุ MLR - 0.85%  ตอ่ปี

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขที่

ธนาคารก าหนด)

ต า่สดุ 1.5%

สงูสดุ 2.0%

ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

(ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และ

ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด)

18% (ตอ่ปี)

ส าหรับวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงค ์ในการกูย้มืเพือ่ซือ้อพารต์

เมน้ท:์ 

  - 2 ปีแรก คดิอัตรา MLR - 1.85% ตอ่ปี 

  - ปีที ่3 เป็นตน้ไป คดิอัตรา MLR- 0.85% ตอ่ปี

ส าหรับวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการกูย้มือืน่ๆ 

นอกเหนอืจากเพือ่ซือ้อพารต์เมน้ท:์

- 2 ปีแรก คดิอัตรา MLR - 2.85% ตอ่ปี 

- ปีที ่3 เป็นตน้ไป คดิอัตรา MLR - 1.85% ตอ่ปี

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 10 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน

เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซ์

สนิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอัตราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

15 ปี 10,000,000 บาท

ต า่สดุ MRR+0.19% ตอ่ปี

สงูสดุ MRR+2.69% ตอ่ปี

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขที่

ธนาคารก าหนด)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

สนิเชือ่ธรุกจิเพือ่ซือ้สถานประกอบการส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ซือ้สถานประกอบการที่

ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับ

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง สถาน

ประกอบการ หอ้งชดุพักอาศัย ทีด่นิเปลา่

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

20 ปี 10,000,000 บาท

ต า่สดุ MRR+2.50% ตอ่ปี

สงูสดุ MRR+3.50% ตอ่ปี

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขที่

ธนาคารก าหนด)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog)

สนิเชือ่ธรุกจิเพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิอพารต์เมน้ท์

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย ทีป่ระกอบธรุกจิอพารต์เมน้ท ์โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ซือ้อพารต์เมน้ทเ์พิม่เตมิจากทีม่อียูแ่ลว้/เพือ่รี

ไฟแนนซ/์เพือ่ชดเชยคา่กอ่สรา้ง /เงนิลงทุน

(Refund)หรอืเพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ คดิอัตรา

ดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลา

การช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้

ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้ม

ดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอด

อายสุญัญา

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง

ประเภทอพารต์เมน้ท์

20-70 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 70 ปี )

- นติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- ด าเนนิธรุกจิอพารต์เมน้ทใ์หเ้ชา่มาอยา่งนอ้ย 1 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

สงูสดุ 20 ปี 

(อายอุาคารรวม

ระยะเวลาเงนิกู ้

ไมเ่กนิ 30 ปี)

- สงูสดุ 20.0 ลบ. ส าหรับ

วตัถปุระสงคเ์พือ่ซือ้อพารท์เมนท์

เพิม่เตมิจากทีม่อียูแ่ลว้/เพือ่รี

ไฟแนนซ/์เพือ่ชดเชยคา่กอ่สรา้ง/

เงนิลงทุน (Refund)

- สงูสดุ 5.0 ลบ. ส าหรับวตัถปุระสงค์

เพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ (ภายใต ้

เงือ่นไข LTV เฉพาะวตัถปุระสงคข์อ้

นีไ้มเ่กนิ 20%) 

ทัง้นี ้วงเงนิรวมสงูสดุของผลติภัณฑ์

สนิเชือ่นีไ้มเ่กนิ 20.0 ลบ.

1.0% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 1 จาก 2



ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยผุูกู้/้อำยผุูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร

ระยะเวลำกู ้

สงูสดุ
วงเงนิสนิเชือ่สงูสดุ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำ

ดอกเบีย้

กรณีผดินดั

ช ำระ

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog)

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั และวงเงนิอนมุตัสิงูกวำ่มลูคำ่หลกัประกนั

SME กลา้ให ้(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่หลักประกัน

สงูสดุไมเ่กนิ 2 เท่า)

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุคล

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพย ์และ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง หรอืขยายกจิการ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับ

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

- อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย

 (บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี
3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

สงูสดุ 20,000,000 บาท

เดอืนที ่1-3 เท่ากับ 0% ตอ่ปี 

และเดอืนที ่4 เป็นตน้ไป อัตราดอกเบีย้ดังนี ้

- กรณีใชอ้สงัหารมิทรัพยเ์ป็นหลักประกัน: MRR+3.20% ตอ่ปี

- กรณีใชเ้งนิฝากเป็นหลักประกัน: MRR+1.19% ตอ่ปี

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

SME กลา้ให ้(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่หลักประกัน

สงูสดุไมเ่กนิ 2 เท่า)

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลักทรัพย ์และ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง หรอืขยายกจิการ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับ

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

- อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย

 (บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี
3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

สงูสดุ 20,000,000 บาท

เดอืนที ่1-3 เท่ากับ 0% ตอ่ปี 

และเดอืนที ่4 เป็นตน้ไป อัตราดอกเบีย้ดังนี ้

- กรณีใชอ้สงัหารมิทรัพยเ์ป็นหลักประกัน: MRR+4.20% ตอ่ปี

- กรณีใชเ้งนิฝากเป็นหลักประกัน: MRR+2.19% ตอ่ปี

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

SME 150 MAX (วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่

หลักประกันสงูสดุไมเ่กนิ 1.5 เท่า)

ประกอบดว้ยวงเงนิ 2 ประเภท คอื

1.แบบมหีลักทรัพยค์ ้าประกัน

2.แบบไมม่หีลักทรัพยค์ ้าประกัน

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง หรอืขยายกจิการ

โดยการอนุมัตผิลติภัณฑส์นิเชือ่นี ้จะประกอบดว้ย

วงเงนิ 2 ประเภท คอื วงเงนิทีใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน

 และวงเงนิทีไ่มใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน แตม่กีารค ้า

ประกันโดย บสย.เสมอ  คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

 ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับ

ลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศัย 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 5 ปี 

- มปีระวตักิารกูส้นิเชือ่ธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี 10,000,000 บาท MRR + 0.94% ตอ่ปี
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

SME กลา้ให ้แบบไมม่หีลักทรัพยป์ระกัน

ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีแพทยแ์ละทันตแพทย์

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่มใ่ช ้

หลักทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย์

และทันตแพทยท์ีเ่ปิดกจิการสถานพยาบาล  โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่ซือ้เครือ่งมอื เครือ่งใช ้

อปุกรณ์ในการประกอบวชิาชพี  คดิอัตราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ไมใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน
20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย ์และทันตแพทย์

- เปิดด าเนนิกจิการสถานพยาบาล(คลนิกิ) อยา่งนอ้ย 3 เดอืน

- มปีระวตักิารเงนิทีด่ ี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

3 - 10 ปี  7,000,000 บาท MRR + 2.50%  ตอ่ปี
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

SME กลา้ให ้แบบไมม่หีลักทรัพยป์ระกัน

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่มใ่ช ้

หลักทรัพยค์ ้าประกัน มกีารค ้าประกันโดย บสย.

ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิ

สภาพคลอ่ง หรอืขยายกจิการ  คดิอัตราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ไมใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน
20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 5 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

3 - 5 ปี
3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

สงูสดุ 2,000,000 บาท
MRR+7.00% ตอ่ปี

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

SME กลา้ให ้แบบไมม่หีลักทรัพยป์ระกัน

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุลคล

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่มใ่ช ้

หลักทรัพยค์ ้าประกัน มกีารค ้าประกันโดย บสย.

ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน เสรมิ

สภาพคลอ่ง หรอืขยายกจิการ  คดิอัตราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ไมใ่ชห้ลักทรัพยค์ ้าประกัน
20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 5 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

3 - 5 ปี
3 เท่าของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

สงูสดุ 7,000,000 บาท

ต า่สดุ  MRR+5.19% ตอ่ปี

สงูสดุ MRR+7.19% ตอ่ปี

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขที่

ธนาคารก าหนด)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ
18% (ตอ่ปี)

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

              2. อัตราดอกเบีย้กรณีผดินัดช าระ คดิในอัตราสงูสดุของอัตราดอกเบีย้สนิเชือ่กรณีลกูคา้ผดินัดช าระหนีห้รอืปฏบิัตผิดิเงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร (ปัจจบุันเทา่กับอัตรารอ้ยละ 18.0 ตอ่ปี) โดยค านวณจากเงนิตน้ของคา่งวดทีผ่ดินัดช าระ

              3. รายละเอยีดการพจิารณาสนิเชือ่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด

ปรับปรงุขอ้มลูวนัที ่1 ก.ย. 2563

สนิเชือ่แบบไมใ่ชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั

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


