แบบฟอรม
คําขอให้ คาประกั
ํ
นสินเชือ
โครงการคําประกันสินเชือตามพระราชกําหนดการให้ ความช่ วยเหลือและฟื นฟูผ้ ูประกอบธุรกิจ
ทีได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรั สโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที 2
วันที

เดือน

พ.ศ.

เรือง
เรี ยน

ขอให้ ออกหนังสือคําประกันสินเชือ
กรรมการและผูจ้ ดั การทัวไป
บรรษัทประกันสิ นเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สิ งทีส่งมาด้วย
เอกสารและหลักฐานทีเกียวข้องประกอบการออกหนังสื อคํ+าประกันสิ นเชือ
(ชือสถาบันการเงิน)

(ชือลูกค้า)
ผู้ให้ สินเชือ และ
ผู้ขอสินเชือขอให้ บรรษัทประกันสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่ อม (“บสย.”) คํา
ประกันสิ นเชือของผู้ขอสิ นเชื อ ภายใต้ โครงการคํ+าประกันสิ นเชื อตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื+ นฟูผปู ้ ระกอบธุ รกิจที ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื+อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที 2
ตามสัญญาสิ นเชือทีผูใ้ ห้สินเชือจะได้แจ้งให้ บสย. ทราบ ในวงเงินคํ+าประกันไม่เกิน
บาท ทั+งนี+ ผูข้ อสิ น เชื อและผูใ้ ห้สิน เชื อตก
ลงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการคํ+าประกันสิ นเชือของ บสย. และตกลงผูกพันตามวิธีการคํ+าประกันสิ นเชื อระหว่าง บสย. และผูใ้ ห้สินเชือ โดยมี
ข้อตกลงดังต่อไปนี+

1. ผูใ้ ห้สินเชือและผูข้ อสิ นเชือ ขอให้ บสย. ออกหนังสื อคํ+าประกันสิ นเชือ (E-LG) ตามวงเงินคํ+าประกันทีแจ้งข้างต้น โดยตกลงผูกพันตนตามข้อความในหนังสื อ
คํ+าประกันสิ นเชือ (E-LG) ที บสย. ออกให้แก่ผใู ้ ห้สินเชื อ รวมทั+งตกลงในการปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการคํ+าประกันสิ นเชื อ เงื อนไขและประกาศของ
บสย.
2. ผูใ้ ห้สินเชือตกลงเป็ นผูจ้ ดั ส่งข้อมูล เอกสารและหลักฐานประกอบการออกหนังสื อคํ+าประกันสิ นเชือ (E-LG) ให้ บสย. โดยเป็ นผูร้ ับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล เอกสารและหลักฐานทีจัดส่งมายัง บสย. ทุกช่องทางในการส่งคําขอให้ค+ าํ ประกันสิ นเชือ
3. ในการคํ+าประกันสิ นเชื อ ผูใ้ ห้สินเชือ/ผูข้ อสิ นเชือ ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการคํ+าประกันสิ นเชื อ ค่าจัดการการคํ+าประกันสิ นเชือและค่าดําเนิ นการคํ+าประกันสิ นเชื อ
ตามที กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิ บัติ ในการคํ+าประกันสิ นเชื อและประกาศของ บสย. โดยตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมการคํ+าประกันสิ นเชื อได้ที เว็บไซต์
www.tcg.or.th
4. ผูข้ อสิ นเชือทราบดีและตกลงว่า บสย. จะชําระเงิ นตามหนังสื อคํ+าประกันสิ นเชื อ (E-LG) เมือผูใ้ ห้สินเชือเรี ยกร้องให้ บสย. ชําระเงิ นตามหนังสื อคํ+า
ประกันสิ นเชือ โดยจัดส่งคําขอรับเงินมายัง บสย. ซึ งการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผใู ้ ห้สินเชือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการคํ+าประกันสิ นเชื อให้อยู่
ในดุลพินิจของ บสย. ทีจะพิจารณาชําระเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งผูข้ อสิ นเชือทราบและไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูข้ อสิ นเชือ รวมทั+งผูข้ อสิ นเชือ
ขอสละสิ ทธิ ทีจะทักท้วงคัดค้านการจ่ายเงินของ บสย.
5. หาก บสย. ชําระหนี+ แทนผูข้ อสิ นเชื อให้แก่ผูใ้ ห้สินเชื อไม่ว่าเต็มจํานวนหรื อบางส่ วน ผูข้ อสิ นเชื อตกลงจะชําระหนี+ คืนให้แก่ บสย. พร้อมดอกเบี+ ย
ค่าธรรมเนี ยมและค่า ใช้จ่ายต่า งๆ ตามที บสย. ประกาศกํา หนด โดยยิน ยอมให้ บสย. มี สิทธิ หักเงิ นที มี อยู่กบั บสย. รวมทั+งรั บช่ วงสิ ทธิ ในทรั พ ย์
หลัก ประกัน ที ผูข้ อสิ น เชื อให้ไว้ก บั ผูใ้ ห้สิน เชื อเพื อการบังคับชําระหนี+ คืนทั+ง นี+ ผูข้ อสิ น เชื อตกลงยินยอมให้ผูใ้ ห้สิน เชื อส่ งมอบเอกสารเกี ยวกับ
ทรัพย์สินหลักประกันให้ บสย. ยึดถือและรักษาไว้ต่อไปเมือผูข้ อสิ นเชือได้ชาํ ระหนี+สินเชือทีคํ+าประกัน ตลอดจนหนี+อืนทีมีอยูแ่ ก่ผใู ้ ห้สินเชือเสร็จสิ+ น
6. ผูข้ อสิ นเชือและผูใ้ ห้สินเชื อให้ความยินยอมต่อ บสย. ในการเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อสิ นเชื อซึ ง บสย. ได้รับจากผูใ้ ห้สินเชื อต่อการไฟฟ้ านครหลวง(กฟน.)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีขอ้ มูล 1) ตําแหน่งที ตั+งกิ จการ 2) ประเภท
กิจการและข้อมูลอืนๆที บสย. ได้รับจากผูใ้ ห้สินเชือตามความต้องการของกระทรวงการคลัง เพือใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิRของโครงการ
7. ผูข้ อสิ นเชือยินยอมให้ บสย. เก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้อมูลอืนๆ ทีผูข้ อสิ นเชือให้ไว้แก่ บสย. เพือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี+
1) เพือการวิเคราะห์ วิจยั และ/หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บสย. 2) เพือการสํารวจความพึ งพอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริ การของบสย. 3) เพือขยายสิ ทธิ
ประโยชน์ให้ผขู ้ อสิ นเชือมากขึ+นผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ การแจ้งข่าวสาร การเชิ ญเข้าร่ วมกิจกรรมและการนําเสนอข้อมูลการตลาดทีตรง
ตามความต้องการของผูข้ อสิ นเชือ โดยติดต่อผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์ และ/หรื ออีเมล

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชือ
(

ผูข้ อสิ นเชือ
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชือ
(
ตําแหน่ง

ผูใ้ ห้สินเชือ
)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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แบบฟอรม
รายการเอกสารและหลักฐานทีต้องนํา ส่ ง (กรณีเป็ นสําเนาเอกสาร ต้ องรับรองความถูกต้ องด้ วย)
√ คําขอให้ค+าํ ประกันสิ นเชื อ
√ รายงานการวิเคราะห์สินเชือหรื อหนังสื อขออนุมตั ิเครดิตหรื อสรุ ปข้อมูลการอนุมตั ิสินเชือ
√ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ อสิ นเชือ/ผูข้ อสินเชือร่ วม พร้อมใบเปลียนชื อ-นามสกุล
√สําเนาหนังสื อรับรอง (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน) และสําเนาบัตรกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ทีลงนามในคําขอให้ค+ าํ ประกันสิ นเชือ
(กรณีผูก้ เู้ ป็ นนิ ติบุคคล)
√ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
√ แบบฟอร์ม ธปท. C 4.2 “แบบยืนยันการขอรับสิ นเชือตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชือแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ”
(ผูใ้ ห้สินเชือรับรองความถูกต้อง)
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