
ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร ระยะเวลำ วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

สูงสุดกรณีใชเ้กนิ

วงเงนิเบกิเกนิ

บญัช/ีอตัรำ

ดอกเบีย้สูงสุด

กรณีผดินดัช ำระ

หนี้

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั และวงเงนิอนมุตัไิมเ่กนิมลูคำ่หลกัประกนั

SME กลา้ใหเ้ต็ม MAX วงเงนิสงูสดุ 35 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิ

อัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 5 ปี

- มยีอดขายตามงบการเงนิ (ฉบับน าสง่สรรพากร) ปีลา่สดุตัง้แต ่

100 ลบ. ขึน้ไป

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 20,100,000 บาท

และสงูสดุ 35,000,000 บาท

MRR - 2.05%  (ตอ่ปี)
2.0% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้วงเงนิสงูสดุ 25 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิ

อัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทยหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 25,000,000 บาท

MRR + 0.19%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้ภายใตโ้ครงการสนิเชือ่ฟ้ืนฟ ูวงเงนิ

สงูสดุ 20 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิ

อัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทยหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

MRR - 0.06%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้Single Account

ส าหรับนติบิคุคลบัญชเีดยีว

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิ

จากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้

โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน

เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มปีระวตักิารสง่งบการเงนิตอ่สรรพากรไมต่ า่กวา่ 3 ปี

- มกีารจัดท าบัญชแีละงบการเงนิทีส่อดคลอ้งกับสภาพทีแ่ทจ้รงิ

ของธรุกจิ

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 25,000,000 บาท

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

เป็นตน้ไป เทา่กับ MRR + 0.19% (ตอ่ปี)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้ส าหรับลกูคา้กลุม่พเิศษ

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิ

อัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทยหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 1 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

MRR + 6.20%  (ตอ่ปี)
3.0% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่9 ต.ค. 2565

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 1 จาก 5



ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร ระยะเวลำ วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

สูงสุดกรณีใชเ้กนิ

วงเงนิเบกิเกนิ

บญัช/ีอตัรำ

ดอกเบีย้สูงสุด

กรณีผดินดัช ำระ

หนี้

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่9 ต.ค. 2565

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั และวงเงนิอนมุตัไิมเ่กนิมลูคำ่หลกัประกนั

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 20 ลบ.

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิ

จากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้

โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน

เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มยีอดขายไมน่อ้ยกวา่ 30 ลบ.ตอ่ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี
วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

ต า่สดุ MLR - 1.35% (ตอ่ปี)

สงูสดุ MLR - 0.85% (ตอ่ปี)

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

ต า่สดุ 1.5%

สงูสดุ 2.0%

ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ 

(ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และ

ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด)

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 20 ลบ.

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุคล

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิ

จากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้

โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน

เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลไทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มยีอดขายตามงบการเงนิ(ฉบับน าสง่สรรพากร) ปีลา่สดุ 

  ไมน่อ้ยกวา่ 25 ลบ.ตอ่ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี
วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 20,000,000 บาท

ต า่สดุ MLR - 1.35% (ตอ่ปี)

สงูสดุ MLR - 0.85% (ตอ่ปี)

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

ต า่สดุ 1.5%

สงูสดุ 2.0%

ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

(ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และ

ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด)

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

ส าหรับวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงค ์ในการกูย้มืเพือ่ซือ้อพารต์

เมน้ท:์ 

  - 2 ปีแรก คดิอัตรา MLR - 1.85%  (ตอ่ปี)

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

ส าหรับวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการกูย้มือืน่ๆ นอกเหนอืจาก

เพือ่ซือ้อพารต์เมน้ท:์

- 2 ปีแรก คดิอัตรา MLR - 2.85% (ตอ่ปี) 

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

Micro SME Generic วงเงนิสงูสดุ 10 ลบ.

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่รไีฟแนนซ์

สนิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิอัตราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั (บา้น

เดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

15 ปี
วงเงนิขัน้ต า่ 100,000 บาท

และสงูสดุ 10,000,000 บาท

ต า่สดุ MRR+0.19%  (ตอ่ปี)

สงูสดุ MRR+2.69%  (ตอ่ปี)

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่ธรุกจิเพือ่ซือ้สถานประกอบการส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ซือ้สถานประกอบการทีใ่ช ้

ในการด าเนนิธรุกจิ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลด

ดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้

โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน

เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ

 หอ้งชดุพักอาศยั ทีด่นิเปลา่

20-65 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 65 ปี )

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- มปีระสบการณ์ด าเนนิธรุกจิอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

20 ปี
วงเงนิขัน้ต า่ 100,000 บาท

และสงูสดุ 10,000,000 บาท

ต า่สดุ MRR+3.00%  (ตอ่ปี)

สงูสดุ MRR+3.50%  (ตอ่ปี)

(อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับคณุสมบัตลิกูคา้และตามเงือ่นไขทีธ่นาคาร

ก าหนด)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่ธรุกจิเพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิอพารต์เมน้ท์

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ย ทีป่ระกอบธรุกจิอพารต์เมน้ท ์โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ซือ้อพารต์เมน้ทเ์พิม่เตมิจากทีม่อียูแ่ลว้/เพือ่รี

ไฟแนนซ/์เพือ่ชดเชยคา่กอ่สรา้ง /เงนิลงทนุ

(Refund)หรอืเพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ คดิอัตรา

ดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลา

การช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้

ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้ม

ดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอด

อายสุญัญา

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง

ประเภทอพารต์เมน้ท์

20-70 ปี ( เมือ่น ามารวมกับ

ระยะเวลากูต้อ้งไมเ่กนิ 70 ปี )

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- ด าเนนิธรุกจิอพารต์เมน้ทใ์หเ้ชา่มาอยา่งนอ้ย 1 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

สงูสดุ 20 ปี 

(อายอุาคารรวม

ระยะเวลาเงนิกู ้

ไมเ่กนิ 30 ปี)

- สงูสดุ 20.0 ลบ. ส าหรับ

วตัถปุระสงคเ์พือ่ซือ้อพารต์เมน้ท์

เพิม่เตมิจากทีม่อียูแ่ลว้/เพือ่รี

ไฟแนนซ/์เพือ่ชดเชยคา่กอ่สรา้ง/เงนิ

ลงทนุ (Refund)

- สงูสดุ 5.0 ลบ. ส าหรับวตัถปุระสงค์

เพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ (ภายใต ้

เงือ่นไข LTV เฉพาะวตัถปุระสงคข์อ้นี้

ไมเ่กนิ 20%) 

ทัง้นี ้วงเงนิรวมสงูสดุของผลติภัณฑ์

สนิเชือ่นีไ้มเ่กนิ 20.0 ลบ.

ขัน้ต า่ 1.0% ของวงเงนิสนิเชือ่

ทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

และสงูสดุไมเ่กนิอัตราสงูสดุตาม

ประกาศของธนาคาร

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 2 จาก 5



ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร ระยะเวลำ วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

สูงสุดกรณีใชเ้กนิ

วงเงนิเบกิเกนิ

บญัช/ีอตัรำ

ดอกเบีย้สูงสุด

กรณีผดินดัช ำระ

หนี้

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่9 ต.ค. 2565

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั และวงเงนิอนมุตัสิูงกวำ่มลูคำ่หลกัประกนั

SME กลา้ใหเ้ต็ม MAX

(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่หลกัประกันสงูสดุไมเ่กนิ

 2 เทา่ ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุคล )

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพย ์และ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง หรอืขยายกจิการ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้

โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน

เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

- อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

และสงูสดุ 30,000,000 บาท

- กรณีใชอ้สงัหารมิทรัพยเ์ป็นหลกัประกัน: MRR+2.20%  (ตอ่ปี)

- กรณีใชเ้งนิฝากเป็นหลกัประกัน: MRR+0.19% (ตอ่ปี)

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ใหเ้ต็ม MAX

(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่หลกัประกันสงูสดุไมเ่กนิ

 2 เทา่ ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา)

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพย ์และ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง หรอืขยายกจิการ คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้

โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน

เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

- อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

และสงูสดุ 30,000,000 บาท

- กรณีใชอ้สงัหารมิทรัพยเ์ป็นหลกัประกัน: MRR+3.20%  (ตอ่ปี)

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

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ใหเ้กนิ 100

(วงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่หลกัประกันสงูสดุไมเ่กนิ

 3 เทา่)

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)

ทีใ่ชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง ขยายกจิการ หรอื

เพือ่รไีฟแนนซส์นิเชือ่ธรุกจิจากสถาบันการเงนิอืน่ คดิ

อัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

ลว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา

- อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทยหรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

10 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

และสงูสดุ 20,000,000 บาท

MRR + 4.70%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่แบบใชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั ภำยใตม้ำตรกำรสนิเชือ่ฟ้ืนฟู

SME กลา้ให ้

ภายใตม้าตรการสนิเชือ่ฟ้ืนฟ ูระยะที ่2

เป็นบรกิารสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan) ที่

ใชห้ลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกันภายใต ้

มาตรการสนับสนุนการใหส้นิเชือ่แกผู่ป้ระกอบธรุกจิ

ภายใตพ้ระราชก าหนดการใหค้วามชว่ยเหลอืและ

ฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการระบาด

ของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

ระยะที ่2 โดยมวีตัถปุระสงคข์องการใชส้นิเชือ่เพือ่

เสรมิสภาพคลอ่งในการประกอบธรุกจิ ลดผลกระทบ

ตอ่การจา้งงาน และฟ้ืนฟกูารประกอบธรุกจิ ทัง้นี ้

ไมใ่หน้ าเงนิสนิเชือ่ดงักลา่วมา

ช าระหนีเ้ดมิทีม่อียูก่ับทางธนาคารไทยเครดติฯ

- อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

1) เป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ทีม่สีถานประกอบการและประกอบธรุกจิในประเทศไทย จด

ทะเบยีนนติบิคุคล หรอืจดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี

2) - ลกูคา้เดมิของธนาคาร:  ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2564 มี

วงเงนิสนิเชือ่กับสถาบันการเงนิแตล่ะแหง่ไมเ่กนิ 500 ลบ.   

    - ลกูคา้ใหมข่องธนาคาร:  ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2564 ไมม่ี

วงเงนิสนิเชือ่ธรุกจิกับสถาบันการเงนิใด ๆ (ไมร่วมวงเงนิสนิเชือ่

เพือ่การอปุโภคบรโิภค : วงเงนิสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก ากับ

 วงเงนิสนิเชือ่บัตรเครดติ วงเงนิสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั และวงเงนิ

สนิเชือ่เชา่ซือ้ เวน้แตเ่ป็นวงเงนิสนิเชือ่ทีม่วีตัถปุระสงคใ์ชใ้นการ

ประกอบธรุกจิ)

3) ตอ้งไมเ่ป็นลกูหนีท้ีถ่กูจัดชัน้เป็นสนิทรัพยจั์ดชัน้ต า่กวา่

มาตรฐาน สนิทรัพยจั์ดชัน้สงสยั สนิทรัพยจั์ดชัน้สงสยัจะสญู 

สนิทรัพยจั์ดชัน้สญู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

4) ตอ้งไมเ่ป็นบรษัิททีม่หีลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เวน้แตเ่ป็นบรษัิททีม่หีลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

5) ตอ้งไมเ่ป็นผูป้ระกอบธรุกจิทางการเงนิ

10 ปี

1.ลกูคา้ใหมข่องธนาคาร: วงเงนิ

สงูสดุไมเ่กนิ 5.0 ลา้นบาท ส าหรับผู ้

ประกอบธรุกจิทีไ่มม่วีงเงนิสนิเชือ่

ธรุกจิกับสถาบันการเงนิทกุแหง่ ณ 

วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2564

2.ลกูคา้เดมิของธนาคาร: วงเงนิ

สงูสดุไมเ่กนิ 5.0 ลบ. ทัง้นี ้เมือ่นับ

รวมวงเงนิ Soft loan เดมิ ทีเ่คย

ไดรั้บตาม พรก. ชว่ยเหลอืแลว้ ได ้

สงูสดุไมเ่กนิ 30 ลบ.

ปีที ่1 - 2 อัตราดอกเบีย้คงที ่2.00% ตอ่ปี โดยธนาคารฯไมเ่รยีก

เก็บดอกเบีย้ในชว่ง 6 เดอืนแรก

ปีที ่3 – 5 อัตราดอกเบีย้คงที ่6.50% ตอ่ปี

ปีที ่6 - 10 ก าหนดดงันี้

กรณีวงเงนิอนุมัตไิมเ่กนิมลูคา่หลกัประกันอัตราดอกเบีย้ เทา่กับ 

MRR+0.19% ตอ่ปี

กรณีวงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่หลกัประกันไมเ่กนิ 2 เทา่ อัตรา

ดอกเบีย้ดงันี ้

   - หลกัประกันเป็นอสงัหารมิทรัพย ์เทา่กับ MRR+2.19% ตอ่ปี

   - หลกัประกันเงนิฝากฯ เทา่กับ MRR - 0.81% ตอ่ปี

กรณีวงเงนิอนุมัตสิงูกวา่มลูคา่หลกัประกันไมเ่กนิ 3 เทา่ อัตรา

ดอกเบีย้ เทา่กับ MRR+3.19% ตอ่ปี

ไมเ่รยีกเก็บ คา่ธรรมเนยีม Front

 end fee

ไมค่ดิอัตราดอกเบีย้ผดิ

นัดช าระหนี ้ภายใน

ระยะเวลา 5 ปีแรกของ

สญัญา หลงัจากนัน้ คดิ

ในอัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี โดย

ค านวณจากเงนิตน้ของ

คา่งวดทีผ่ดินัดช าระ

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 3 จาก 5



ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร ระยะเวลำ วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

สูงสุดกรณีใชเ้กนิ

วงเงนิเบกิเกนิ

บญัช/ีอตัรำ

ดอกเบีย้สูงสุด

กรณีผดินดัช ำระ

หนี้

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่9 ต.ค. 2565

SME กลา้ใหเ้ต็ม SPEED

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทนติบิคุลคล

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่มใ่ช ้

หลกัทรัพยค์ ้าประกัน มกีารค ้าประกันโดย บสย.

ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทนติบิคุคล โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง หรอืขยายกจิการ  คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้

ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน

ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้

โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืน

เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ไมใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคลอยา่งนอ้ย 5 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

8 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 10,000,000 บาท

MRR+6.70%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ใหเ้ต็ม SPEED 

ส าหรับผูกู้ป้ระเภทบคุคลธรรมดา

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่มใ่ช ้

หลกัทรัพยค์ ้าประกัน มกีารค ้าประกันโดย บสย.

ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิ

สภาพคลอ่ง หรอืขยายกจิการ  คดิอัตราดอกเบีย้แบบ

ลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืที่

แน่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคาร

กับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นงวดราย

เดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ไมใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 5 ปี 

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

5 ปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน้ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 2,000,000 บาท

MRR+8.70%  (ตอ่ปี)
2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีแพทยแ์ละ

ทันตแพทย์

เป็นสนิเชือ่แบบมรีะยะเวลา (Term Loan)ทีไ่มใ่ช ้

หลกัทรัพยค์ ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย์

และทันตแพทยท์ีเ่ปิดกจิการสถานพยาบาล  โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง ขยายกจิการ หรอืเพือ่ซือ้เครือ่งมอื เครือ่งใช ้

อปุกรณ์ในการประกอบวชิาชพี  คดิอัตราดอกเบีย้

แบบลดตน้ลดดอก มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ

คนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่ง

ธนาคารกับลกูคา้โดยช าระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็น

งวดรายเดอืน เดอืนละเทา่ ๆ กัน ตลอดอายสุญัญา

ไมใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย ์และทันตแพทย์

- เปิดด าเนนิกจิการสถานพยาบาล(คลนิกิ) อยา่งนอ้ย 3 เดอืน

- มปีระวตักิารเงนิทีด่ ี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

10 ปี
วงเงนิขัน้ต า่ 100,000 บาท

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

2.5% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

สนิเชือ่ไมโคร พลสั

สนิเชือ่เพือ่ธรุกจิแบบหมนุเวยีน (Revolving Loan)

ทีไ่มใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน มกีารค ้าประกันโดย บสย.

 ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยประเภทบคุคลธรรมดา

ทีจ่ดทะเบยีนพาณชิยห์รอืมทีะเบยีนการคา้ มาไมน่อ้ย

กวา่ 2 ปี โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการขอสนิเชือ่เพือ่ใช ้

ในการขยายธรุกจิ เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน หรอืเสรมิ

สภาพคลอ่ง คดิอัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก มี

การก าหนดระยะเวลาการช าระคนืทีแ่น่นอน ตามทีไ่ด ้

ตกลงกันไวล้ว่งหนา้ระหวา่งธนาคารกับลกูคา้โดยช าระ

เงนิตน้ พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายงวด งวดละเทา่ ๆ กัน

ตลอดอายสุญัญา หรอืตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด

ไมใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ตัง้แต ่25 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- เป็นผูป้ระกอบการบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย

- ตอ้งมปีระสบการณ์ในการประกอบอาชพีไมต่ า่กวา่ 2 ปี (ดจูาก

ทะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย)์

- มทีะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย์

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

สนิเชือ่หมนุเวยีน

 (Revolving 

Loan) ไมม่ี

ระยะเวลาครบ

ก าหนดแต ่มี

การทบทวน

วงเงนิตอ่อายุ

ทกุปี กรณี

วงเงนิไมไ่ดรั้บ

การตอ่อายจุะ

ไมส่ามารถเบกิ

ใชว้งเงนิได ้

วงเงนิขัน้ต า่ 200,001 บาท

สงูสดุ 500,000 บาท
24% (ตอ่ปี)

คา่ธรรมเนยีมเปิดใชว้งเงนิ กรณี

ทีม่กีารทบทวนวงเงนิและมกีาร

ลดวงเงนิ ส าหรับวงเงนิทีไ่มไ่ด ้

ใชเ้กนิ 6 เดอืน และหากลกูคา้

ตอ้งการกลบัมาใชใ้หมส่ามารถ

ท าไดโ้ดยมคีา่ธรรมเนยีมเปิดใช ้

วงเงนิ คดิ 2% บนวงเงนิทีเ่ปิด

ใชเ้พิม่เตมิ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปี แตไ่มเ่กนิ

รอ้ยละ 27 ตอ่ปี

สนิเชือ่แบบไมใ่ชห้ลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 4 จาก 5



ชือ่ผลติภณัฑ์ ค ำอธบิำย หลกัประกนั
อำยุผูกู้/้อำยุผูบ้รหิำร

กจิกำร
เง ือ่นไขในกำรสมคัร ระยะเวลำ วงเงนิอนมุตั ิ อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมกำรใช้

สนิเชือ่

(Front end fee)

อตัรำดอกเบีย้

สูงสุดกรณีใชเ้กนิ

วงเงนิเบกิเกนิ

บญัช/ีอตัรำ

ดอกเบีย้สูงสุด

กรณีผดินดัช ำระ

หนี้

ขอ้มลูผลติภณัฑส์นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ Micro SME ธนำคำรไทยเครดติ เพือ่รำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (Product catalog) ขอ้มลู ณ. วนัที ่9 ต.ค. 2565

SME กลา้ให ้Standby OD

เป็นวงเงนิเบกิเงนิเกนิบัญช ี(Overdraft)ทีใ่ช ้

หลกัทรัพยแ์ละ บสย.ค ้าประกันรว่มกัน ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพคลอ่ง

- อสงัหารมิทรัพย ์เชน่ ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง สถานประกอบการ ทีอ่ยูอ่าศยั 

(บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมเินยีม)

- เงนิฝากบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารไทย

เครดติฯ

ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคล หรอืจดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

- เป็นลกูคา้ปัจจบุันของธนาคารไทยเครดติฯ ตัง้แต ่12  เดอืนขึน้ไป

1 ปี และ

ทบทวนวงเงนิ

ทกุปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 200,000 บาท

สงูสดุ 10,000,000 บาท

เริม่ตน้ MOR-0.53% สงูสดุ MOR+6.22%
3.0% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

SME กลา้ให ้Standby OD

เป็นวงเงนิเบกิเงนิเกนิบัญช ี(Overdraft)แบบม ีบสย.

ค ้าประกัน ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เสรมิสภาพ

คลอ่ง

ไมใ่ชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกัน ตัง้แต ่20 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป

- นติบิคุคลไทย หรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

- จดทะเบยีนนติบิคุคล หรอืจดทะเบยีนพาณชิยอ์ยา่งนอ้ย 5 ปี

- มผีลประกอบการและประวตักิารเงนิทีด่ ี

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืพทัิกษ์ทรัพย์

- ไมอ่ยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหนีก้ับสถาบันการเงนิอืน่

- มกีารสมัครเขา้โครงการค ้าประกัน บสย.

- เป็นลกูคา้ปัจจบุันของธนาคารไทยเครดติฯ ตัง้แต ่12  เดอืนขึน้ไป

1 ปี และ

ทบทวนวงเงนิ

ทกุปี

3 เทา่ของยอดขายเฉลีย่ตอ่เดอืน

วงเงนิขัน่ต า่ 500,000 บาท

สงูสดุ 10,000,000 บาท

เริม่ตน้ MOR+8.22% สงูสดุ MOR+9.72%
3.0% ของวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดรั้บ

อนุมัติ

อัตราดอกเบีย้ปกติ

สงูสดุทีเ่รยีกเก็บจรงิ

ตามสญัญาบวกเพิม่รอ้ย

ละ 3 ตอ่ปีแตไ่มเ่กนิรอ้ย

ละ 18 ตอ่ปี

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

                  2. อัตราดอกเบีย้กรณีผดินัดช าระ คดิในอัตราสงูสดุของอัตราดอกเบีย้สนิเชือ่กรณีลกูคา้ผดินัดช าระหนีห้รอืปฏบิตัผิดิเงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร

                  3. รายละเอยีดการพจิารณาสนิเชือ่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด

สนิเชือ่วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Overdraft)

ขอ้มลูผลติภัณฑส์นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ Micro SME ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายยอ่ย จ ากัด (มหาชน) หนา้ 5 จาก 5


