ค้ำขอให้ค้ำประกันสินเชื่อ
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เดือน
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เรื่อง
เรียน

ขอให้ออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสือค้าประกันสินเชื่อ
2. หลักฐานการช้าระค่ารรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อ
(ชื่อสถาบันการเงิน)

ผู้ให้สินเชื่อ และ (ชื่ อ ลู ก ค้ า )
ผู้ ข อสิ น เชื่ อ
ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ออกหนังสือค้าประกันสินเชื่อให้แก่ ผู้ให้สินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิรีการ
ของ บสย. โดยช้าระค่ารรรมเนียมต่างๆ ตามระเบีย บ และประกาศของ บสย. ในวงเงินค้าประกั น สินเชื่อ เท่ากั บหรือน้อยกว่าวงเงินสินเชื่อ
ทีผ่ ู้ขอสินเชื่อได้รับอนุมัติจากผู้ให้สินเชื่อหรือที่มีภาระหนีอยู่กับผู้ให้สินเชื่อ ทังนี ไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิรีปฏิบัติในการค้าประกัน
สินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อก้าหนดวงเงินค้าประกันแต่ละสัญญาสินเชื่อ ตามจ้านวนที่ผู้ให้สินเชื่อแจ้ง บสย. โดยผู้ให้สินเชื่อได้
จัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสือค้าประกันสินเชื่อ และค่ารรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อในอัตราคงที่ร้อยละ 1-2 ต่อปีของวงเงิน
ค้าประกันสินเชื่อ หรือค่ารรรมเนีย มการค้าประกันสินเชื่อ ตามที่ บสย. ประกาศก้ าหนด ซึ่งในปีแรกรัฐบาลจ่ายแทนผู้ขอสินเชื่อ (ถ้ามี) เพื่อ
ประกอบการออกหนังสือค้าประกันสินเชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-LG ของ บสย. โดยผู้ให้สินเชื่อมีสิทริเรียกเก็บดอกเบียในหนีค้างช้าระ หรือ
ดอกเบียในระหว่างเวลาผิดนัดช้าระหนี หรือ ค่ารรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ (Front End Fee) หรือ เบียปรับจากการช้าระหนีล่าช้ากว่า
ก้าหนดจากผู้ขอสินเชื่อในสินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้าประกันได้ แต่เมื่อค้านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุ
การค้าประกันสินเชื่อ
ผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อตกลงผูกพันตนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้าประกั นสินเชื่อและหลักเกณฑ์และวิรี
ปฏิบัติในการค้าประกันสินเชื่อทีแ่ นบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ รวมทังตกลงผูกพันตนตามข้อความใน E-LG ที่ บสย. ออกให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ
ผู้ข อสิน เชื่อ ทราบดีแ ละตกลงว่า เมื่อ ผู้ใ ห้สิน เชื่อ เรีย กร้อ งให้ บสย. ช้า ระเงิน ตาม E-LG ที่อ อกตามค้า ขอนี ให้อ ยู่ ใน
ดุลพินิจ ของ บสย. ที่จ ะพิจ ารณาช้าระเงินตามที่เรีย กร้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ขอสินเชื่อ ทราบและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ
หาก บสย. ได้ช้าระหนีสินเชื่อที่ค้าประกันแทนผู้ขอสินเชื่อให้แก่ผู้ให้สินเชื่อไปไม่ว่าเต็มจ้านวนหรือบางส่วน ผู้ขอสินเชื่อตกลงช้าระคืนให้แก่ บสย.
พร้อมด้วยผลประโยชน์และค่ารรรมเนียมต่างๆ ตามที่ บสย. ประกาศก้าหนด โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทริหักเงินของผู้ขอสินเชื่อถ้ามีอยู่กับ บสย.
เพื่อช้าระหนีได้ รวมทังรับช่วงสิทริในทรัพย์สินหลักประกันที่ ผู้ขอสินเชื่อและเจ้าของหลักประกันให้ไว้แก่ ผู้ให้สินเชื่อเพื่อการบังคับช้าระหนีคืน
ฉะนัน เมื่อใดทีผ่ ู้ขอสินเชื่อได้ช้าระหนีสินเชื่อที่ค้าประกัน ตลอดจนหนีสินอื่นที่มีอยู่แก่ผู้ให้สินเชื่อเสร็จสินแล้ว แต่ผู้ขอสินเชื่อยังคงมีภาระหนีต่อ บสย.
ผู้ขอสินเชื่อและเจ้าของหลักประกัน
ตกลงยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันให้ บสย.
ยึดถือและรักษาไว้ต่อไป
ผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อให้ถือหนังสือฉบับนีเป็นหนังสือให้ความยินยอมต่อ บสย. ในการเปิดเผยข้อมูล ของผู้ขอสินเชื่อ
ซึ่ง บสย. ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อ ต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) เพื่อท้าการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี 1) ข้อมูลต้าแหน่งที่ตังของกิจการ 2) ข้อมูลภาพถ่ายกิจการ และ
3) ข้อมูลประเภทกิจการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ใดๆซึ่ง บสย. ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อ ตามความต้องการของกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทริ์ของโครงการนี
เพื่อเป็นหลักฐานในการนีจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส้าคัญ
ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(

ผู้ขอสินเชือ่
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ

ผู้ให้สินเชื่อ
)

(
ต้าแหน่ง

ผู้มีอ้านาจลงนาม
ลงชื่อ

เจ้าของหลักประกัน
(

)

ลงชื่อ
(

เจ้าของหลักประกัน
)

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคลและสินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้าประกันในครังนี ได้น้าหลักประกันของบุคคลผู้มีอ้านาจลงนามหรือผู้มีอ้านาจกระท้าการ
แทนตามกฎหมายของนิติบุคคลนัน มาเป็นประกันหนี ผู้ให้สินเชื่อต้องด้าเนินการให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นลงนามในฐานะเจ้าของหลักประกันด้วย

รำยละเอียดที่ผู้ให้สินเชื่อได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อและก้ำหนดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อ
กำรช้ำระค่ำธรรมเนียมกำรค้ำประกันสินเชื่อ
รำยปี
ล่วงหน้ำ 3 ปี
ล่วงหน้ำ 5 ปี

ล่วงหน้ำ 7 ปี

ล่วงหน้ำ 10 ปี

แบบลดภำระค้ำประกันสินเชื่อ
แบบไม่ลดภำระค้ำประกันสินเชื่อ

ผู้ให้สินเชื่อ ขอแจ้งให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ค้าประกัน
สินเชื่อของ
ผู้ขอสินเชื่อ ในวงเงินค้าประกันสินเชื่อรวม
บาท
โดยก้าหนดให้ค้าประกันสินเชื่อและวงเงินค้าประกันสินเชื่อแต่ละสัญญาสินเชื่อดังต่อไปนี
(ชื่อลูกค้า)

ล้าดับ ชื่อสัญญาสินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้าประกัน
(โปรดระบุลักษณะมูลหนี)

วัตถุประสงค์
การใช้สินเชื่อ
(ดูหมายเหตุ)

ระยะเวลา
การก่อหนี
(ปี)

สัญญาฉบับลงวันที่/
สัญญาสินเชื่อเลขที่/
เอกสารอ้างอิงอื่น (ถ้ามี)

วงเงินสินเชื่อ
( บาท )

วงเงิน
ค้าประกัน
( บาท )

1
2
3
4
5
รวม
ทังนี สัญญาสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นได้ระบุ บสย. เป็นผู้ค้าประกันสินเชื่อไว้ในสัญญาด้วยแล้ว

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(
ต้าแหน่ง

ผู้ให้สินเชื่อ
)
ผู้มีอ้านาจลงนาม

หมายเหตุ :

โปรดระบุวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ โดยเลือกจากหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งดังต่อไปนี
หมายเลข 1. หมายถึง เพื่อหมุนเวียนในกิจการ
หมายเลข 2. หมายถึง เพื่อการลงทุนในกิจการ
หมายเลข 3. หมายถึง เพื่อการค้าประกันต่างๆ ในการด้าเนินรุรกิจ
หมายเลข 4. หมายถึง เพื่อ Refinance

