
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์ 

สินเชื�อเพื�อธุรกจิเอสเอม็อี 

(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี � และควรศกึษารายละเอียดและ
เงื(อนไขโดยละเอียดก่อนที(ทา่นจะตดัสนิใจซื �อหรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
โครงการสินเชื�อเพื�อธุรกิจเอสเอ็มอี แบบมี
หลักประกัน  

27/12/2556 

1. ผลติภณัฑ์นี �คืออะไร 

สนิเชื(อสาํหรับผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี ที(ต้องการนําทรัพย์สนิที(มกีารดาํเนินธุรกิจอยูบ่นทรัพย์สนินั �น เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงาน 
และทรัพย์สนินั �นมาจํานองเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร  เพื(อนําเงินไปใช้ในการทําธุรกิจ เช่น ลงทนุหมนุเวยีนของกิจการ 

2. ผลติภณัฑ์นี �มีลกัษณะสาํคญัอะไรบ้าง 

� วงเงินกู้ยืม: โดยทั(วไปสงูสดุไมเ่กิน 50 ล้านบาท (สาํหรับวงเงินที(เกินกวา่ 50 ล้านบาท จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป) 
� การพิจารณาวงเงินให้กบัลกูค้าจะขึ �นอยูผ่ลลพัธ์ของการเปรียบเทียบระหวา่งการคํานวณประมาณการเงินหมนุเวียน เทียบกบั 

อตัราสว่นของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัโดยนบัจํานวนที'ตํ'ากวา่ ทั �งนี �วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 100% ของมลูคา่หลกัประกนั  
� ระยะเวลาในการกู้ยืม : สงูสดุ 7 ปี  
� อตัราดอกเบี �ย  : ไมน้่อยกวา่ MLR-1% 

� อตัราคา่ธรรมเนียมในการจดัการสนิเชื(อ : 0.25 % ของวงเงินอนมุตัิ 
� อตัราคา่ธรรมเนียมการยกเลกิวงเงินสนิเชื(อ : 1.00% ของวงเงินอนมุตั ิ

� การคาํนวณดอกเบี �ย  :  การคาํนวณดอกเบี �ยเป็นรายวนัแบบลดต้นลดดอก 

� คา่ผอ่นชําระรายเดือน  :  เป็นจํานวนเงินที(เทา่ๆกนัทกุเดือน ขึ �นอยูก่บัวงเงินที(ได้รับการอนมุตัิ และกระแสเงินสดของกิจการ 
ประกอบกบัเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร 

หมายเหตุ  สาํหรับกรณีที(อตัราดอกเบี �ยขึ �นอยูก่บัปัจจยัอ้างอิง  ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถงึการเปลี(ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยโดยจะ
ประกาศไว้ ณ สถานที(ทําการที(ให้บริการและเว็บไซด์ของธนาคาร 

3. ผลติภณัฑ์นี �มีคา่บริการอะไรบ้าง 

� คา่ใช้จา่ยที(จ่ายให้หนว่ยงานราชการ ได้แก่ คา่อากรแสตมป์  0.05% ของวงเงินอนมุตัิ สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท, คา่ธรรมเนียม
ในการจดจํานอง 1% ของวงเงินจํานอง สงูสดุไมเ่กิน  200,000 บาท 

� คา่ใช้จา่ยที(ให้บคุคลอื(นหรือหนว่ยงานภายนอก ได้แก่ คา่ตรวจสอบข้อมลูเครดติ  ไมเ่กิน 30 บาท  
� คา่ใช้จา่ยในการประเมินหลกัประกนั คือ ขั �นตํ(า 3,000 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ(ม) 

4. ผลติภณัฑ์นี �มีข้อกําหนดและอาจทําให้ทา่นมีภาระหน้าที(อะไรบ้าง 

� คา่ผอ่นชําระงวดรายเดือน ซึ(งธนาคารจะมกีารคดิคา่ปรับหากทา่นจ่ายไมต่รงตามระยะเวลาที(กําหนด หากหลงัวนัที(ครบกําหนด
ชําระ ทา่นจะมีภาระคา่ใช้จา่ยเพิ(มขึ �น 

� หากทา่นมีปัญหาในการชําระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที(กําหนด  กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที เพื(อร่วมพิจารณาเงื(อนไขการ
ชําระคืนในรูปแบบอื(น 

หมายเหตุ  จํานวนเงินทั �งหมดที(ต้องชําระคืนอาจมกีารเปลี(ยนแปลงได้หากอตัราดอกเบี �ย MLR มีการเปลี(ยนแปลง 

5. อะไรเกิดขึ �นหากทา่นไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและภาระหน้าที(ได้ 

� อตัราดอกเบี �ยผิดนดัชําระหนี � : 21% 

� คา่ธรรมเนียมในการทวงถามหนี �  ไมเ่กิน 5,000 บาท 

หมายเหตุ  อตัราคา่ธรรมเนียม  ธนาคารมีการแจ้งโดยจะประกาศไว้ ณ สถานที(ทําการที(ให้บริการและเว็บไซด์ของธนาคาร 



6. อะไรจะเกิดขึ �นหากทา่นชําระเงินกู้ยืมก่อนกําหนด 

� ขึ �นอยูก่บัการพิจารณาของธนาคาร 

7. ทา่นจะต้องทําประกนัวินาศภยัอะไรบ้าง 

� ทา่นจะต้องทําประกนัเกี(ยวกบัประกนัวินาศภยั และกําหนดให้ธนาคารเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์  ทั �งนี �ทา่นสามารถ
ทําประกนัวินาศภยัผา่นธนาคารได้  

8. ผลติภณัฑ์นี �ความเสี(ยงที(สาํคญัอะไรบ้าง 

� ผลติภณัฑ์นี �ใช้อตัราดอกเบี �ย MLR ซึ(งเป็นอตัราดอกเบี �ยลอยตวั  ดงันั �นอตัราดอกเบี �ยอาจมกีารเปลี(ยนแปลงได้ในอนาคตหาก 
MLR มีการเปลี(ยนแปลง และอตัราดอกเบี �ยที(เพิ(มสงูขึ �นอาจทําให้จํานวนเงินคา่งวด ดอกเบี �ยหรือจํานวนงวดในการชําระคืนเพิ(ม
มากขึ �นได้ 

9. ทา่นควรทําอยา่งไร หากรายละเอียดในการตดิตอ่ของทา่นเปลี(ยนแปลง 

� ธนาคารขอให้ทา่นแจ้งรายละเอียดในการเปลี(ยนแปลงสถานที(ตดิตอ่, เบอร์ติดตอ่ หรือข้อมลูอื(นๆ  กบัธนาคารทางสาขาของ
ธนาคารทั �ง 20 สาขา  หรือ ติดตอ่เจ้าหน้าที(บริการลกูค้าที( 026295588 หรือแฟกซ์ข้อมลูมาที( 026639300 เพื(อให้การสื(อสาร
ข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

10. ทา่นสามารถหารายละเอียดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัผลติภณัฑ์นี �หรือติดตอ่กบัสถาบนัการเงิน หรือบริษัทได้อยา่งไร 

� หากทา่นมีข้อสงสยัเพิ(มเติม ทา่นสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ(มเติมได้ที( www.icbcthai.com หรือ ติดตอ่เจ้าหน้าที(บริการ

ลกูค้าที( 026295588 หรือที(สาขาของธนาคารทั �ง 20 สาขาทั �งกรุงเทพและตา่งจงัหวดัดงันี � 
สาขาสํานกังานใหญ ่ชั �น 11-13 เอ็มโพเรี�ยมทาวเวอร ์เลขที� 622 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  
โทรศัพท.์ 0 2663 9695,0 2663 9676,0 2663 9715 โทรสาร 0 2663 9771  

สาขาถนนบางขนุเทยีน เลขที� 90, 92, 94, 96 ถนนบางขนุเทยีน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพฯ 10150  
โทรศัพท ์02 899 8275 – 6, 02 899 8278 - 9 โทรสาร 0 2889 8280 

สาขาวภิาวดรีงัสติ - ดอนเมอืง เลขที� 161/2-5 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210  
โทรศัพท ์0 2996 9902-5 โทรสาร 0 2996 9906  

สาขาเพชรเกษม เลขที� 79/15-18 หมูท่ี� 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160  
โทรศัพท ์0 2812 4514-7 โทรสาร 0 2812 4507  

สาขาศรนีครนิทร ์เลขที� 990,992  ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท ์0 2752 6804-7 โทรสาร 0 2752 6808  

สาขาเยาวราชเลขที� 259 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ: เขตสัมพันธวงศ ์กรงุเทพมหานคร 10100  
โทรศัพท ์0 2623 2112 โทรสาร 0 2623 2116 

สาขาลาดพรา้วเลขที� 2308 ถนนลาดพรา้ว  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท ์0 2931 8420 โทรสาร 0 2931 8421 

สาขาสาทร อาคารกรงุเทพประกันภัย เลขที� 25 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2677 4415 โทรสาร 0 2677 4420 

สาขารชัดา อาคารโมเดริน์บาธ เลขที� 213 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์02 693 8870-74 โทรสาร 02 693 8869 

สาขาหาดใหญ ่เลขที� 732 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท ์(074) 364 567 โทรสาร  (074) 364 789 

 



สาขาภเูก็ต เลขที� 2, 4 ถนนพังงา ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต 83000 
โทรศัพท ์(076) 218 333 , (076) 213 381 -3 โทรสาร (076) 213 856 

สาขาขอนแกน่เลขที� 4/6 ถนนกลางเมอืง ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 40000  
โทรศัพท ์(043) 242 400, (043) 243 507 – 9 โทรสาร (043) 243 510 

สาขาอบุลราชธาน ีเลขที� 88 ถนนชยางกรู ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ี34000  
โทรศัพท ์(045) 242 299, (045) 240 639, (045) 241 699, (045) 241 966 โทรสาร (045) 240 988 

สาขาอดุรธาน ีเลขที� 104/5-6 ถนนอดุรดษุฎ ีตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืง จังหวัดอดุรธาน ี41000  
โทรศัพท ์(042) 343 860 – 3 โทรสาร (042) 343 030 

สาขานครราชสมีาเลขที� 329/1-3 ถนนยมราช ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา 30000  
โทรศัพท ์(044) 269 491-4โทรสาร (044) 269 495 

สาขาศรรีาชา เลขที� 138 ถนนสขุมุวทิ ตําบลศรรีาชา อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี20110  
โทรศัพท ์(038) 773 483 – 4, (038) 773 498 – 9 โทรสาร (038) 773 559 

สาขาสมทุรสาคร เลขที� 930/42 ส และ 930/42 ห ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อําเภอเมอืง จังหวัดสมทุรสาคร 74000  
โทรศัพท ์(034) 811 452-5 โทรสาร (034) 811 456 

สาขาเชยีงใหม ่เลขที� 615/5 ถนนเจรญิเมอืง ตําบลหนองป่าครั�ง อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่50000 
โทรศัพท ์(053) 304 752 – 5 โทรสาร (053) 304 756 

สาขาระยอง เลขที� 360/23-25 ถนนสขุมุวทิ ตําบลเนนิพระ อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง 21000 
โทรศัพท ์(038) 860-456, 692, 819, 873 โทรสาร (038) 860-971  

สาขาสรุาษฎรธ์าน ีเลขที� 60/1-3  ถนนศรวีชิยั อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84000 
โทรศัพท ์077 264 950 โทรสาร  077 264 957 

11. ทางเลอืกอื(นในกลุม่ผลติภณัฑ์สนิเชื(อ 

� สนิเชื(ออเนกประสงค์สนิทรัพย์แลกเงิน   

 

คาํเตอืน : ธนาคารจาํเป็นต้องดาํเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาํระค่างวดอย่างสมํ�าเสมอ 

 

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี � มีผลบงัคบัใช้จนกวา่ธนาคารจะแจ้งให้ลกูค้าทราบถึงการเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี �ย คา่บริการ หรือ

เงื(อนไขของผลติภณัฑ์ ณ ที(ทําการของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

 

ข้อมูลเพิ�มเติม :  

หากลกูค้ามีข้อร้องเรียน ลกูค้าสามารถติดตอ่ธนาคารได้โดยตรงที(หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ  
Call Center ที(หมายเลข 02-629-5588  

 

 


