แบบฟอรม
คําขอให้ คาประกั
ํ
นสินเชือ บสย.
วันที

เดือน

พ.ศ.

เรือง
เรี ยน

ขอให้ ออกหนังสือคําประกันสินเชือ
กรรมการและผูจ้ ดั การทัวไป
บรรษัทประกันสิ นเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สิ งทีส่งมาด้วย
ข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสื อคํ*าประกันสิ นเชื อ
(ชือสถาบันการเงิน)

(ชือลูกค้า)
ผูใ้ ห้สินเชือ และ
ผูข้ อสิ น เชื อ มี ความประสงค์ขอให้ บรรษัท ประกัน สิ น เชื อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) คํ*าประกันสิ นเชือของผูข้ อสิ นเชือ ภายใต้โครงการ
ตามสัญญาสิ น เชื อทีผูใ้ ห้สิน เชื อจะได้แจ้ง
ให้ บสย. ทราบ ในวงเงินคํ*าประกันไม่เกิน
บาท ทั*งนี* ผูข้ อสิ น เชื อและผูใ้ ห้สิน เชื อตกลงปฏิบ ัติต ามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บัติของ
บสย. และตกลงผูกพันตามวิธีการคํ*าประกันสิ นเชือระหว่าง บสย.และผูใ้ ห้สินเชือ โดยมีขอ้ ตกลงดังต่อไปนี*

1. ผูใ้ ห้สินเชื อและผูข้ อสิ นเชือ ขอให้ บสย. ออกหนังสื อคํ*าประกันสิ นเชื อ (E-LG) ตามวงเงิ นคํ*าประกันที แจ้ง โดยตกลงผูกพันตนตามข้อความในหนังสื อคํ*า
ประกัน (E-LG) ที บสย. ออกให้แก่ผใู ้ ห้สินเชือ รวมทั*งตกลงในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการคํ*าประกันสิ นเชือ เงือนไขและประกาศ บสย.
2. ผูใ้ ห้สินเชือ ตกลงเป็ นผูจ้ ดั ส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสือคํ*าประกันสินเชือ (E-LG) ให้ บสย. โดยเป็ นผูร้ ับรองความถูกต้องของข้อมูล
ทีจัดส่งมายัง บสย. ทุกช่องทางในการส่ งคําขอคํ*าประกันสิ นเชือ
3. ผูใ้ ห้สินเชือ/ผูข้ อสิ นเชือ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการคํ*าประกันสิ นเชือ ค่าจัดการคํ*าประกันสิ นเชือ ค่าดําเนินการคํ*าประกันสินเชือ ตามที กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ และ
ประกาศของ บสย. โดยตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมการคํ*าประกันสิ นเชือได้ในเว็บไซต์ www.tcg.or.th
4. ผูข้ อสิ นเชือทราบดีและตกลงว่า บสย. จะชําระเงิ นตามหนังสื อคํ*าประกัน (E-LG) เมือผูใ้ ห้สินเชือเรี ยกร้องให้ บสย. ชําระเงิ นตามหนังสื อคํ*าประกัน
โดยจัดส่งคําขอรับเงินมายัง บสย. ซึงการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผใู้ ห้สินเชือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการคํ*าประกันสิ นเชือ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
บสย. ทีจะพิจารณาชําระเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งผูข้ อสิ นเชือทราบและไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูข้ อสิ นเชือ รวมทั*งผูข้ อสิ นเชื อขอสละสิ ทธิ ที
จะทักท้วงคัดค้านการจ่ายเงินของ บสย.
5. หาก บสย. ชําระหนี* แทนผูข้ อสิ นเชื อให้แก่ผูใ้ ห้สินเชือไม่ว่าเต็มจํานวนหรื อบางส่ วน ผูข้ อสิ นเชือตกลงชําระหนี* คืนให้แก่ บสย. พร้อมผลประโยชน์
และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ตามที บสย. ประกาศ โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทธิ หักเงิ นที มี อยู่กบั บสย. รวมทั*งรั บช่วงสิ ทธิ ในทรัพย์หลักประกันที ผูข้ อ
สิ นเชือให้ไว้กบั ผูใ้ ห้สินเชือเพือการบังคับชําระหนี*คืน ทั*งนี* ผูข้ อสิ นเชื อและเจ้าของหลักประกัน ตกลงยินยอมให้ผูใ้ ห้สินเชื อส่ งมอบเอกสารเกียวกับ
ทรัพย์สินหลักประกันให้ บสย. ยึดถือและรักษาไว้ต่อไป เมือผูข้ อสิ นเชือได้ชาํ ระหนี* สินเชือทีคํ*าประกัน ตลอดจนหนี*อืนทีมีอยูแ่ ก่ผใู้ ห้สินเชือเสร็ จสิ*น
6. เฉพาะการคํ*าประกันสิ นเชื อภายใต้สัญญาเช่ าซื* อ สัญญาเช่ าแบบลิสซิ ง เมือ บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยแทนผูข้ อสิ น เชื อแล้ว ต่อมาผูใ้ ห้สินเชื อ
สามารถติดตามทรั พย์คืนและขายได้ หรื อได้รับค่าใช้ราคาแทนการส่ งมอบทรัพย์ รวมถึงการได้รับชําระหนี* คืนจากผูข้ อสิ นเชือ และผูใ้ ห้สินเชือได้
นําไปหักชําระหนี* ของผูใ้ ห้สินเชือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการคํ*าประกันสิ นเชือแล้วยังมีจาํ นวนเงินคงเหลือ ผูข้ อสิ นเชื อยินยอมให้ผูใ้ ห้สินเชือ
นําส่งทรัพย์ส่วนทีเหลือดังกล่าวแก่ บสย. ก่อน
7. ผูข้ อสิ นเชือและผูใ้ ห้สินเชือ ให้ความยินยอมต่อ บสย. ในการเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อสิ นเชื อซึ ง บสย. ได้รับจากผูใ้ ห้สินเชื อ ต่อ การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีขอ้ มูล 1) ตําแหน่งทีตั*งกิจการ 2) ภาพถ่าย
กิจการ 3) ประเภทกิจการ และข้อมูลอืนๆที บสย. ได้รับจากผูใ้ ห้สินเชือตามความต้องการของกระทรวงการคลัง เพือใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิT ของ
โครงการ
8. ผูข้ อสิ นเชือยินยอมให้ บสย. ในการเก็บรวบรวม ใช้เ ปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อข้อมูลอืนๆ ทีท่านให้ไว้แก่ บสย. เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี* 1)
สําหรั บวิเคราะห์ วิจยั และ/หรื อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ของ บสย. 2) สํา หรับสํารวจความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ บสย. 3) เพื อขยายสิ ทธิ
ประโยชน์ให้ผขู ้ อสิ นเชือมากขึ*นผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ การแจ้งข่าวสาร และเชิญเข้าร่ วมกิจกรรม ข้อมูลการตลาดทีตรงตามความต้องการ
ของท่าน โดยติดต่อผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์ และ/หรื ออีเมล์
ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชือ
(

ผูข้ อสิ นเชือ
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชือ
(
ตําแหน่ง

ผูใ้ ห้สินเชือ
)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

ลงชือ

ผูข้ อสิ นเชือ
/เจ้าของหลักประกัน

ลงชือ

ผูข้ อสิ นเชือ
/เจ้าของหลักประกัน

(
)
(
)
หมายเหตุ ในกรณี ทีผูข้ อสิ นเชือเป็ นนิ ติบุคคลและสิ นเชื อทีขอให้ บสย. คํ*าประกันในครั*งนี* ได้นาํ หลักประกันของบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงนามหรื อผูม้ ีอาํ นาจกระทํา
การแทน ตามกฎหมายของนิติบุคคลนั*น มาเป็ นประกันหนี* ผูใ้ ห้สินเชือต้องดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นลงนามในฐานะเจ้าของหลักประกันด้วย
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แบบฟอรม
รายการเอกสารทีต้ องนําส่ ง (กรณีเป็ นสําเนาเอกสาร กรุณารับรองความถูกต้ องด้ วย) ดังต่อไปนี
√ คําขอคํ*าประกัน บสย.
√ รายงานการวิเคราะห์สินเชือหรื อหนังสื อขออนุมตั ิเครดิต หรื อสรุ ปข้อมูลการอนุมตั ิสินเชือ
√ สําเนาเอกสารหรื อหลักฐานการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผูข้ อสิ นเชือ ทั*งกรณี ผขู ้ อสิ นเชือเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อเป็ นนิติบุคคล ในรอบปี ล่าสุ ดหรื อ
1 ปี ก่อนหน้า (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภงด.90/91, ภงด.94 ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภงด.50, ภงด.51 ,ภาษีมูลค่าเพิม ภ.พ.30 เป็ นต้น) ยกเว้น โครงการ Micro และ
โครงการ PGS ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส ไม่ตอ้ งมี
√ รู ปถ่ายทีตั*งสถานประกอบการ (แสดงทั*งภายใน/ภายนอก และผลิตภัณฑ์)
√ เอกสารอืนๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………….
กรณีผูข้ อสิ นเชือเป็ นบุคคลธรรมดา
√ สําเนาบัตรประชาชนของผูข้ อสิ นเชือ/ผูข้ อสิ นเชือร่ วม พร้อมใบเปลียนชื อ-สกุล
√ สําเนาบัตรประชาชนของคูส่ มรสผูข้ อสิ นเชือ/ผูข้ อสิ นเชือร่ วม พร้อมใบเปลียนชือ-สกุล
√ สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนามรณะบัตร
√ ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา)
กรณีผูข้ อสิ นเชือเป็ นนิติบุคคล
√ สําเนาหนังสื อรับรอง, วัตถุประสงค์, และบัญชีรายชือผูถ้ ือหุ ้น (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน)
√ สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การทุกคน
√ สําเนาบัตรประชาชนของผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 20 ขึ*นไป/ หนังสื อรับรองของผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 20 ขึ*นไป
√ ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (นิติบุคคล)
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