คำขอคำ้ ประกันสินเชื่อ
โครงกำร (ธนำคำรกรอกข้อมูล)

ชื่อโครงกำร.....โครงกำรคำ้ ประกันสิ นเชื่อเพือ่ ผู้ประกอบกำร Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2

วันที่
เรื่อง
เรี ยน

เดือน

พ.ศ.

ขอให้ ออกหนังสือคำ้ ประกันสินเชื่อ
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสื อค้ าประกัน
2. หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมค้ าประกัน

(ชื่อสถาบันการเงิน)
(ชื่อลูกค้า)
ข้าพเจ้า
(ผูใ้ ห้สินเชื่อ) และ
(ผูข้ อสิ นเชื่อ)
มีความประสงค์ขอให้บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกหนังสื อค้ าประกันสิ นเชื่อให้แก่ผขู ้ อสิ นเชื่อ ในวงเงิน
ค้ าประกันเท่ากับหรื อน้อยกว่าวงเงินสิ นเชื่อที่ผขู ้ อสิ นเชื่อได้รับอนุมตั ิจากผูใ้ ห้สินเชื่อทั้งนี้ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
โดยผูข้ อสิ นเชื่อยินยอมให้ผใู ้ ห้สินเชื่อกาหนดวงเงินค้ าประกันแต่ละสัญญาสิ นเชื่อ ตามจานวนที่ผใู ้ ห้สินเชื่อแจ้ง บสย. ซึ่งผูใ้ ห้สินเชื่อ
ได้จดั ส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการค้ าประกันมาด้วยแล้ว และมีความประสงค์ให้คิดค่าธรรมเนียมค้ าประกันในอัตราคงที่ร้อยละ
ต่อปี ของวงเงินค้ าประกัน ซึ่งในปี แรกรัฐจ่ายแทนให้ผขู ้ อสิ นเชื่อ (ถ้ามี)
ผูใ้ ห้สิน เชื่ อ และผูข้ อสิ นเชื่ อ ตกลงผูกพัน ตนตามบันทึ กข้อตกลงความร่ ว มมือภายใต้โ ครงการค้ าประกัน สิ นเชื่ อ
และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการค้ าประกันสิ นเชื่อที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือและหนังสื อค้ าประกัน รวมทั้งตกลง
ผูกพันตนตามข้อความในหนังสื อค้ าประกันที่ บสย. ออกให้แก่ผใู ้ ห้สินเชื่อ
ผูข้ อสิ นเชื่ อทราบดี และยินยอมว่า เมื่ อผูใ้ ห้สินเชื่ อ เรี ยกร้ องให้ บสย. ชาระเงิ นตามหนังสื อ ค้ าประกันที่ ออกตาม
คาขอนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ บสย. ที่จะพิจารณาชาระเงินตามที่เรี ยกร้องโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู ้ อสิ นเชื่อทราบและไม่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอมจากผูข้ อสิ นเชื่อ หาก บสย.ได้ชาระหนี้สินเชื่อที่ค้ าประกันแทนผูข้ อสิ นเชื่อให้แก่ผใู ้ ห้สินเชื่อไปไม่วา่ เต็มจานวนหรื อบางส่ วน
ผูข้ อสิ นเชื่อตกลงชาระคืนให้แก่ บสย. พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทธิหกั เงินของผูข้ อสิ นเชื่อ
ถ้ามีอยู่กบั บสย. เพื่อชาระหนี้ ได้ รวมทั้งรับช่วงสิ ทธิ ในทรัพย์สินหลักประกันที่ผูข้ อสิ นเชื่ อและเจ้าของหลักประกันให้ไว้แก่ผใู ้ ห้
สิ นเชื่อเพื่อการบังคับชาระหนี้คืน ฉะนั้นเมื่อใดที่ผขู ้ อสิ นเชื่อได้ชาระหนี้ สินเชื่อที่ค้ าประกัน ตลอดจนหนี้ สินอื่นที่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้สินเชื่อ
เสร็ จสิ้นแล้ว แต่ผขู ้ อสิ นเชื่อยังคงมีภาระหนี้ต่อ บสย. ผูข้ อสิ นเชื่อและเจ้าของหลักประกัน

ตกลงยินยอมให้ผใู ้ ห้สินเชื่อส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันให้ บสย. ยึดถือและรักษาไว้ต่อไป
เพื่อเป็ นหลักฐานในการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(

ผูข้ อสิ นเชื่อ
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผูใ้ ห้สินเชื่อ
)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

ลงชื่อ

เจ้าของหลักประกัน
(

)

ลงชื่อ
(

เจ้าของหลักประกัน
)

รำยละเอียดทีผ่ ้ใู ห้ สินเชื่อได้ อนุมตั วิ งเงินสินเชื่อและกำหนดวงเงินคำ้ ประกันสินเชื่อให้ ผ้ขู อสินเชื่อ
กำรชำระค่ ำธรรมเนียมคำ้ ประกันสิ นเชื่อ
รำยปี
ล่ วงหน้ ำ 3 ปี

ข้าพเจ้า

ล่ วงหน้ ำ 5 ปี

(ชื่อสถาบันการเงิน)

แบบลดภำระคำ้ ประกัน
แบบไม่ ลดภำระคำ้ ประกัน

ล่ วงหน้ ำ 7 ปี

(ผูใ้ ห้สินเชื่อ) ขอแจ้งให้บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(ชื่อลูกค้า)
ค้ าประกัน
(ผูข้ อสิ นเชื่อ) ในวงเงินค้ าประกันรวม
ประกันสิ นเชื่อและวงเงินค้ าประกันแต่ละสัญญาสิ นเชื่อดังต่อไปนี้

ลาดับ ชื่อสัญญาสิ นเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้ าประกัน
(โปรดระบุลกั ษณะมูลหนี้ )

วัตถุประสงค์การ ระยะเวลา
ใช้สินเชื่อ
การก่อหนี้
(ดูหมายเหตุ)
(ปี )

บาท

สัญญาฉบับลงวันที่/
สัญญาสิ นเชื่อเลขที่/
เอกสารอ้างอิงอื่น (ถ้ามี)

โดยกาหนดให้ค้ า

วงเงินสิ นเชื่อ
( บาท )

วงเงินค้ าประกัน
( บาท )

1
2
3
4
5
รวม

ทั้งนี้ สัญญาสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้นได้ระบุ บสย. เป็ นผูค้ ้ าประกันไว้ในสัญญาด้วยแล้ว

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผูใ้ ห้สินเชื่อ
)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

หมายเหตุ :

โปรดระบุวตั ถุประสงค์การใช้สินเชื่อ โดยเลือกจากหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ งดังต่อไปนี้
หมายเลข 1. หมายถึง เพื่อหมุนเวียนในกิจการ
หมายเลข 2. หมายถึง เพื่อการลงทุนในกิจการ
หมายเลข 3. หมายถึง เพื่อการค้ าประกันต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ
หมายเลข 4. หมายถึง เพื่อ Refinance

