ฉบับผู้ขอกู้

โครงการ (ธนาคารกรอกข้อมูล)
วันที่
เรื่อง
เรี ยน

เดือน

พ.ศ.

ขอให้ ออกหนังสือคา้ ประกันสินเชื่อ
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ข้าพเจ้า( ผูข้ อกู้ )
ได้ขอสิ นเชื่อ จากธนาคาร(ผูใ้ ห้ก)ู้
และ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พิจารณาค้ าประกันสิ นเชื่อแก่ธนาคารตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของบสย. โดยชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบและประกาศของ บสย.
ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตนตามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือภายใต้โครงการค้ าประกันสิ นเชื่อ ที่ ทาไว้ระหว่าง บสย. กับ
ธนาคาร กับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการค้ าประกันสิ นเชื่อซึ่งแนบท้ายและเป็ นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
ข้าพเจ้าทราบดี และยินยอมว่า เมื่ อธนาคารเรี ยกร้ องให้ บสย. ชาระเงิ นตามหนังสื อค้ าประกัน ที่ อ อกตามคาขอนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของ บสย. ที่จะพิจารณาชาระเงินตามที่เรี ยกร้องโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบและไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจาก
ข้าพเจ้า หาก บสย.ได้ชาระหนี้สินเชื่อที่ค้ าประกันแทนข้าพเจ้าให้แก่ธนาคารไปไม่วา่ เต็มจานวนหรื อบางส่ วน ข้าพเจ้าตกลงชาระคืน
ให้แก่ บสย. พร้อมด้วยดอกเบี้ ยและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ รวมทั้ง บสย.ย่อมได้รับช่วงสิ ทธิ ในทรัพย์สินหลักประกันที่ ขา้ พเจ้าและ
เจ้าของหลักประกันให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อการบังคับชาระหนี้ คืน ฉะนั้นเมื่อใดที่ ขา้ พเจ้าได้ชาระหนี้ ทุกประเภทที่ มีอยู่กบั ธนาคาร
ภายใต้โครงการนี้ ตลอดจนหนี้สินอื่นเสร็ จสิ้นแล้ว แต่ขา้ พเจ้ายังคงมีภาระหนี้ต่อ บสย. ข้าพเจ้าและเจ้าของหลักประกัน
ตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันให้
บสย.ยึดถือและรักษาไว้ต่อไป
เพื่อเป็ นหลักฐานในการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ผูข้ อกู้

ประทับตรา (ถ้ามี)
(

)

เจ้าของหลักประกัน
(

)

เจ้าของหลักประกัน
(

)

พยาน
(

)

พยาน
(

)

หมายเหตุ ในกรณี ที่ผขู ้ อกูเ้ ป็ นนิ ติบุคคลและสิ นเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้ าประกันในครั้งนี้ ได้นาหลักประกันของบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามหรื อผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น มาเป็ นประกันหนี้ ธนาคารต้องดาเนิ นการให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น ลงนามในฐานะเจ้าของหลักประกันด้วย

ฉบับผู้ให้ ก้ ู
โครงการ (ธนาคารกรอกข้อมูล)
วันที่...... เดือน....................พ.ศ. .........
เรื่ อง
เรี ยน

ขอให้ออกหนังสื อค้ ำประกันสิ นเชื่อ
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
สิ่ งที่ส่งมำด้วย
1. ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรออกหนังสื อค้ ำประกัน
2. หลักฐำนกำรชำระค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน
ข้ำพเจ้ำ ( ผูใ้ ห้ก)ู้
มีควำมประสงค์ขอให้บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)
ออกหนังสื อค้ ำประกันสิ นเชื่อให้แก่ผปู้ ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของโครงกำร (ผูข้ อกู)้
ซึ่งได้รับสิ นเชื่อจำกข้ำพเจ้ำและสมควรกำหนดวงเงินให้ บสย. ค้ ำประกันสิ นเชื่อดังต่อไปนี้ รวมวงเงินไม่เกิน
บำท
(
)
ลำดับ

ชื่อสัญญำสิ นเชื่อที่ขอให้ บสย.
ค้ ำประกัน
(โปรดระบุลกั ษณะมูลหนี้ )

วัตถุประสงค์

ระยะเวลำ

สัญญำฉบับลงวันที่/

วงเงินสิ นเชื่อ

กำรใช้สินเชื่อ
( ดูหมำยเหตุ)

กำรก่อหนี้
(ปี )

สัญญำสิ นเชื่อเลขที่/
เอกสำรอ้ำงอิงอื่น(ถ้ำมี)

(บำท)

วงเงิน
ให้ค้ ำประกัน
(บำท)

1
2
3
รวม
โดยได้จดั ส่ งข้อมูล และเอกสำรประกอบกำรออกหนังสื อค้ ำประกัน และค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน เพื่อประกอบกำรออกหนังสื อค้ ำประกันของ บสย.
ข้ำพเจ้ำตกลงผูกพันตนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่ วมมือภำยใต้โครงกำรค้ ำประกันสิ นเชื่อ ที่ทำไว้กบั บสย.และหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตั ิในกำรค้ ำประกันสิ นเชื่อ ซึ่งแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงรวมทั้งตกลงผูกพันตนตำมข้อควำมในหนังสื อค้ ำประกันที่ บสย.จะให้แก่ขำ้ พเจ้ำด้วย
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
ประทับตรำ (ถ้ำมี)
(

)

ตำแหน่ง
ผูม้ ีอำนำจลงนำม

หมายเหตุ : โปรดระบุวตั ถุประสงค์กำรใช้สินเชื่อ โดยเลือกจำกหมำยเลขใดหมำยเลขหนึ่งดังต่อไปนี้
หมำยเลข 1. หมำยถึง เพื่อหมุนเวียนในกิจกำร
หมำยเลข 2. หมำยถึง เพื่อกำรลงทุนในกิจกำร
หมำยเลข 3. หมำยถึง เพื่อกำรค้ ำประกันต่ำงๆ ในกำรดำเนินธุรกิจ
หมำยเลข 4. หมำยถึง เพื่อ Refinance

