คําขอคําประกันสินเชือ
โครงการ (ธนาคารกรอกข้อมูล)

ชือโครงการ.....โครงการคําประกันสิ นเชือเพือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที 2

วันที
เรือง
เรี ยน

เดือน

พ.ศ.

ขอให้ ออกหนังสือคําประกันสินเชือ
กรรมการและผูจ้ ดั การทัวไป
บรรษัทประกันสิ นเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สิ งทีส่ งมาด้วย

1. ข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสื อคํ+าประกัน
2. หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมคํ+าประกัน

(ชือสถาบันการเงิน)
ข้าพเจ้า
(ผูใ้ ห้ก)ู้ และ (ชือลูกค้า)
( ผู ้ กู้ )
มีความประสงค์ขอให้บรรษัทประกันสิ นเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกหนังสื อคํ+าประกันสิ นเชือให้แก่ผกู ้ ู้ ในวงเงินคํ+าประกัน
เท่ากับหรื อน้อยกว่าวงเงิ นสิ นเชื อที ผูก้ ูไ้ ด้รับอนุ มตั ิจากผูใ้ ห้กูท้ + งั นี+ ไม่เกิ น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยผูก้ ู้ยินยอมให้ผูใ้ ห้กู้
กําหนดวงเงินคํ+าประกันแต่ละสัญญาสิ นเชื อ ตามจํานวนที ผูใ้ ห้กูแ้ จ้ง บสย. ซึ งผูใ้ ห้กูไ้ ด้จดั ส่ งข้อมูลและเอกสารประกอบการคํ+า
ประกันมาด้วยแล้ว และมีความประสงค์ให้คิดค่าธรรมเนียมคํ+าประกันในอัตราคงทีร้อยละ
ต่ อ ปี ข อ ง ว ง เ งิ น คํ+ า
ประกัน ซึงในปี แรกรัฐจ่ายแทนให้ผกู ้ ู้ (ถ้ามี)
ผูใ้ ห้กูแ้ ละผูก้ ูต้ กลงผูกพันตนตามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือภายใต้โครงการคํ+าประกันสิ นเชื อ และหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิในการคํ+าประกันสิ นเชื อทีแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือและหนังสื อคํ+าประกัน รวมทั+งตกลงผูกพันตนตาม
ข้อความในหนังสื อคํ+าประกันที บสย. ออกให้แก่ผใู ้ ห้กู้
ผูก้ ู้ทราบดี และยินยอมว่า เมื อผูใ้ ห้กู้เรี ยกร้ องให้ บสย. ชําระเงิ นตามหนัง สื อ คํ+า ประกัน ที ออกตามคํา ขอนี+ ใ ห้อ ยู่
ในดุลพินิจของ บสย. ที จะพิจารณาชําระเงิ นตามที เรี ยกร้องโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูก้ ูท้ ราบและไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูก้ ู้ หาก
บสย.ได้ชาํ ระหนี+สินเชือทีคํ+าประกันแทนผูก้ ูใ้ ห้แก่ผูใ้ ห้กูไ้ ปไม่วา่ เต็มจํานวนหรื อบางส่ วน ผูก้ ูต้ กลงชําระคืนให้แก่ บสย. พร้อมด้วย
ดอกเบี+ยและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทธิ หักเงินของผูก้ ูถ้ า้ มีอยูก่ บั บสย. เพือชําระหนี+ ได้ รวมทั+งรับช่วงสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินหลักประกันทีผูก้ แู้ ละเจ้าของหลักประกันให้ไว้แก่ผใู ้ ห้กเู้ พือการบังคับชําระหนี+ คืน ฉะนั+นเมือใดทีผูก้ ูไ้ ด้ชาํ ระหนี+ สินเชือที
คํ+าประกัน ตลอดจนหนี+สินอืนทีมีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กเู้ สร็ จสิ+นแล้ว แต่ผกู ้ ยู้ งั คงมีภาระหนี+ต่อ บสย. ผูก้ แู้ ละเจ้าของหลักประกัน

ตกลงยินยอมให้ผใู ้ ห้กสู้ ่งมอบเอกสารเกียวกับทรัพย์สินหลักประกันให้ บสย. ยึดถือและรักษาไว้ต่อไป
เพือเป็ นหลักฐานในการนี+จึงได้ลงลายมือชือพร้อมทั+งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ

ผูก้ ู้
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชือ
(

ผูใ้ ห้กู้
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชือ
(
ตําแหน่ง
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

ลงชือ

เจ้าของหลักประกัน
(

)

ลงชือ
(

เจ้าของหลักประกัน
)

รายละเอียดทีผู้ให้ ก้ ไู ด้ อนุมตั วิ งเงินสินเชือและกําหนดวงเงินคําประกันสินเชือให้ ผู้ก้ ู
การชําระค่ าธรรมเนียมคําประกันสิ นเชือ
รายปี
ล่ วงหน้ า 3 ปี

ข้าพเจ้า

ล่ วงหน้ า 5 ปี

(ชือสถาบันการเงิน)

(ชือลูกค้า)
คํ+าประกัน
และวงเงินคํ+าประกันแต่ละสัญญาสิ นเชือดังต่อไปนี+

ลําดับ ชื อสัญญาสิ นเชื อทีขอให้ บสย. คํ+าประกัน
(โปรดระบุลกั ษณะมูลหนี+)

แบบลดภาระคําประกัน
แบบไม่ ลดภาระคําประกัน

ล่ วงหน้ า 7 ปี

(ผูใ้ ห้ก)ู้ ขอแจ้งให้บรรษัทประกันสิ นเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
(ผูก้ )ู้ ในวงเงินคํ+าประกันรวม

วัตถุประสงค์การ ระยะเวลา
ใช้สินเชื อ
การก่อหนี+
(ดูหมายเหตุ)
(ปี )

บาท โดยกําหนดให้ค+ าํ ประกันสิ นเชือ

สัญญาฉบับลงวันที/
สัญญาสิ นเชื อเลขที/
เอกสารอ้างอิงอืน (ถ้ามี)

วงเงินสิ นเชื อ
( บาท )

1
2
3
4
5
รวม

ทั+งนี+ สัญญาสิ นเชือดังกล่าวข้างต้นได้ระบุ บสย. เป็ นผูค้ + าํ ประกันไว้ในสัญญาด้วยแล้ว

ผูใ้ ห้กู้
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชือ
(
ตําแหน่ง
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

หมายเหตุ :

โปรดระบุวตั ถุประสงค์การใช้สินเชื อ โดยเลือกจากหมายเลขใดหมายเลขหนึ งดังต่อไปนี+
หมายเลข 1. หมายถึง เพือหมุนเวียนในกิจการ
หมายเลข 2. หมายถึง เพือการลงทุนในกิจการ
หมายเลข 3. หมายถึง เพือการคํ+าประกันต่างๆ ในการดําเนิ นธุรกิจ
หมายเลข 4. หมายถึง เพือ Refinance

วงเงินคํ+าประกัน
( บาท )

