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ค้ำขอให้ค้้ำประกันสนิเชือ่ วันที ่ เดือน  พ.ศ.  
เร่ือง ขอให้ออกหนังสือค ้ำประกันสนิเชื่อ 
เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไป 
 บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
สิ่งที่ส่งมำดว้ย  เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรออกหนังสือค้้ำประกันสนิเชือ่ 
   
  (ชื่อสถำบันกำรเงิน)            ผู้ให้สินเชื่อ และ            (ชื่อลูกค้ำ)                                     ผู้ขอสินเชื่อขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
(“บสย.”) ค้้ำประกันสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อ ภำยใต้โครงกำร                                                                                       ตำมสัญญำสินเชื่อที่ผู้ให้สินเชื่อจะได้แจ้งให้ 
บสย. ทรำบ ในวงเงินค้้ำประกันไม่เกิน    บำท  ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อตกลงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในกำรค้้ำประกัน
สินเชื่อของ บสย. และตกลงผูกพันตำมวิธีกำรค้้ำประกันสินเชื่อระหว่ำง บสย.และผู้ให้สินเชื่อ โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้  

1. ผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อ ขอให้ บสย. ออกหนังสือค้้ำประกันสินเชื่อ (E-LG) ตำมวงเงินค้้ำประกันที่แจ้งข้ำงต้น โดยตกลงผูกพันตนตำมข้อควำมในหนังสือค้้ำประกันสินเชื่อ (E-LG) 
ที่ บสย. ออกให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ รวมทั้งตกลงในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรค้้ำประกันสินเชื่อ เงื่อนไขและประกำศ บสย.  

2. ผู้ให้สินเชื่อตกลงเป็นผู้จัดส่งข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรออกหนังสือค้้ำประกันสินเชื่อ (E-LG) ให้ บสย. โดยเป็นผู้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เอกสำร
และหลักฐำนที่จัดส่งมำยัง บสย. ทุกช่องทำงในกำรส่งค้ำขอให้ค้้ำประกันสินเชื่อ 

3. ในกำรค้้ำประกันสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อ/ผู้ขอสินเชื่อต้องช้ำระค่ำธรรมเนียมกำรค้้ำประกันสินเชื่อ ค่ำจัดกำรกำรค้้ำประกันสินเชื่อและค่ำด้ำเนินกำรค้้ำประกันสินเชื่อ ตำมที่ก้ำหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรค้้ำประกันสินเชื่อและประกำศของ บสย. โดยตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรค้้ำประกันสินเชื่อได้ในเว็บไซต์ของ บสย.  www.tcg.or.th 

4. ผู้ขอสินเชื่อทรำบดีและตกลงว่ำ บสย. จะช้ำระเงินตำมหนังสือค้้ำประกันสินเชื่อ (E-LG)  เมื่อผู้ให้สินเชื่อเรียกร้องให้ บสย. ช้ำระเงินตำมหนังสือค้้ำประกันสินเชื่อ โดย
จัดส่งค้ำขอรับเงินมำยัง บสย. ซ่ึงกำรพิจำรณำจ่ำยเงินให้แก่ผู้ให้สินเชื่อตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรค้้ำประกันสินเชื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ บสย. ที่จะพิจำรณำ
ช้ำระเงินโดยไม่จ้ำเป็นต้องแจ้งผู้ขอสินเชื่อทรำบและไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ขอสินเชื่อ รวมทั้งผู้ขอสินเชื่อขอสละสิทธิ์ที่จะทักท้วงคัดค้ำนกำรจ่ำยเงินของ บสย. 

5. หำก บสย. ช้ำระหนี้แทนผู้ขอสินเชื่อให้แก่ผู้ให้สินเชื่อไม่ว่ำเต็มจ้ำนวนหรือบำงส่วน ผู้ขอสินเชื่อตกลงช้ำระหนี้คืนให้แก่ บสย. พร้อมดอกเบ้ียตำมประกำศอัตรำดอกเบ้ียของ 
บสย. ซ่ึงประกำศและบังคับใช้ในแต่ละขณะ รวมถึงบรรดำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมที่ บสย. ประกำศก้ำหนด โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทธิหักเงินที่มีอยู่กับ บสย. 
รวมทั้งรับช่วงสิทธิในทรัพย์หลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อให้ไว้กับผู้ให้สินเชื่อเพื่อกำรบังคับช้ำระหนี้คืน ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อและเจ้ำของหลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อส่ง
มอบเอกสำรเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันให้ บสย. ยึดถือและรักษำไว้ต่อไป เมื่อผู้ขอสินเชื่อได้ช้ำระหนี้สินเชื่อที่ค้้ำประกัน ตลอดจนหนี้อื่นที่มีอยู่แก่ผู้ให้สินเชื่อเสร็จสิ้น 

6. เฉพำะกำรค้้ำประกันสินเชื่อภำยใต้สัญญำเช่ำซ้ือ สัญญำเช่ำแบบลิสซ่ิง เมื่อ บสย. ได้จ่ำยค่ำประกันชดเชยแทนผู้ขอสินเชื่อแล้ว ต่อมำผู้ให้สินเชื่อสำมำรถติดตำมทรัพย์คืนและขำยได ้
หรือได้รับค่ำใช้รำคำแทนกำรส่งมอบทรัพย์ รวมถึงกำรได้รับช้ำระหนี้คืนจำกผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อได้น้ำไปหักช้ำระหนี้ของผู้ให้สินเชื่อตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรค้้ำ
ประกันสินเชื่อแล้วยังมีจ้ำนวนเงินคงเหลือ ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อน้ำส่งทรัพย์ส่วนที่เหลือดังกล่ำวแก่ บสย. ก่อน 

7. ผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อ ให้ควำมยินยอมต่อ บสย. ในกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อซ่ึง บสย. ได้รับจำกผู้ให้สินเชื่อ ต่อ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)  กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค (กฟภ.) กำรประปำนครหลวง (กปน.) และกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) โดยมีข้อมูล 1) ต้ำแหน่งที่ตั้งกิจกำร 2) ภำพถ่ำยกิจกำร    3) ประเภทกิจกำร และ
ข้อมูลอื่นๆที่ บสย. ได้รับจำกผู้ให้สินเชื่อตำมควำมต้องกำรของกระทรวงกำรคลัง เพื่อใช้ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร  
 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงควำมส้ำคัญในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ จึงมีระบบในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนที่รัดกุม รวมทั้งมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึง เปิดเผย น้ำไปใช้ หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญำต และเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อมั่นใจว่ำ บสย. มีควำมมุ่งมั่นที่จะให้ควำมคุ้มครองและด้ำเนินกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อกำรเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ บสย. จึงขอควำมยินยอมจำกผู้ขอสินเชื่อในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทำงกำรเงินอื่นๆ ของผู้
ขอสินเชื่อ ที่ผู้ขอสินเชื่อได้ให้ไว้แก่ บสย. หรือที่ บสย. อำจเข้ำถึงได้จำกแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อใช้ส้ำหรับกำรวิเครำะห์ วิจัยและ/หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ของ บสย. ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ขอสินเชื่อ 
2. เพื่อกำรส้ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของ บสย. 
3. เพื่อขยำยสิทธิประโยชน์ให้ผู้ขอสินเชื่อมำกขึ้นผ่ำนกำรน้ำเสนอผลิตภัณฑ์ บริกำร กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ  เชิญชวนเข้ำร่วมกิจกรรม ข้อมูลกำรตลำดที่ตรงตำมควำมควำมต้องกำร

ของผู้ขอสินเชื่อ 
ผู้ขอสินเชื่อสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หำกท่ำนประสงค์จะเพิกถอนควำมยินยอมนี้ หรือท้ำกำรย่ืนข้อร้องเรียน

ใดๆ เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิของท่ำน สำมำรถด้ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงตำมที่ระบุไว้ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php ท่ำนมีสิทธิเลือกให้ควำมยินยอมหรือไม่ก็ได้ 
โดยไม่ส่งผลต่อกำรพิจำรณำกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ บสย. 

     ยินยอม          ไม่ยินยอม   
 

 ผู้ขอสินเชื่อได้อ่ำนและรับทรำบรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรขอควำมยินยอม และเข้ำใจว่ำสำมำรถใช้สิทธิเพิกถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้  ทั้งนี้ ท่ำน
สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บสย. และสิทธิต่ำงๆ ของท่ำน ในประกำศ เรื่อง กำรแจ้งรำยละเอียดกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ (Customer Privacy Notice 1.0) ที่ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หรือสแกน QR Code  

  

ประทับตรำ (ถ้ำมี) ลงชือ่                                    ผู้ขอสินเชื่อ                                                          ประทับตรำ (ถ้ำมี) ลงชือ่                                     ผู้ให้สนิเชือ่ 
                            (                                     )                                 (                                     ) 
               ต้ำแหน่ง                                                     

 
 

ผู้มีอ้ำนำจลงนำม 

ลงชื่อ     ผู้ขอสินเชื่อ 
/เจ้ำของหลักประกัน 

ลงชื่อ     ผู้ขอสินเชื่อ 
/เจ้ำของหลักประกัน 

      (                            )        (                             )  
หมำยเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคลและสินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้้ำประกันในครั้งนี้ได้น้ำหลักประกันของบุคคลผู้มีอ้ำนำจลงนำมหรือผู้มีอ้ำนำจกระท้ำกำรแทน   
               ตำมกฎหมำยของนิติบุคคลนั้นมำเป็นประกันหนี้ ผู้ให้สินเชื่อตอ้งด้ำเนินกำรให้บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นลงนำมในฐำนะเจ้ำของหลักประกันด้วย 

https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php
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รำยกำรเอกสำรท่ีต้องน้ำส่ง  (กรณีเป็นส้ำเนำเอกสำร กรุณำรับรองควำมถูกต้องด้วย) ดังต่อไปนี  
√ ค้ำขอให้ค้้ำประกันสินเชื่อ  
√ รำยงำนกำรวิเครำะห์สินเชื่อหรือหนังสือขออนุมัติเครดิต หรือสรุปข้อมูลกำรอนุมัติสินเชื่อ 
√  ส้ำเนำเอกสำรหรือหลักฐำนกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งกรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดำ หรือเป็นนิติบุคคล ในรอบปีล่ำสุดหรือ 1 ปี   
    ก่อนหน้ำ (ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เช่น ภงด.90/91, ภงด.94  ภำษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภงด.50, ภงด.51 ,ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภ.พ.30 เป็นต้น)  
 ยกเว้น โครงกำร Micro  โครงกำร PGS ระยะพิเศษ Soft Loan Extra และโครงกำรประเภท Commercial Product ไม่ต้องมี 
√ รูปถ่ำยที่ตั้งสถำนประกอบกำร  (แสดงทั้งภำยใน/ภำยนอก และผลิตภัณฑ์)   
√ เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)……………………………………………………………………………. 

กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดำ 
√ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้ขอสินเชื่อ/ผู้ขอสินเชื่อร่วม พร้อมใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล  
√ ส้ำเนำบัตระจ้ำตัวประชำชนของคู่สมรสผู้ขอสินเชื่อ/ผู้ขอสินเชื่อร่วม พร้อมใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล  
√ ส้ำเนำทะเบียนสมรส / ส้ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส้ำเนำมรณบัตร   
√ ข้อมูลลูกค้ำ KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดำ) 

กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล  
√ ส้ำเนำหนังสือรับรอง, วัตถุประสงค์, และบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่ำสุดไม่เกิน 3 เดือน)  
√ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ้ำนำจลงนำม / หุ้นส่วนผู้จัดกำรทุกคน 
√ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ขึ้นไป/ หนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ขึ้นไป   
√ ข้อมูลลูกค้ำ KYC/CDD Form (นิติบุคคล) 

 


