
แบบค ำขอรับเงินค่ำประกนัชดเชย 
( ภายใต้โครงการค ้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme  

เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบก้าหนดอายุการค ้าประกันในปี 2563 ถึงปี 2566 ) 
) 

 วันที่            เดือน                   พ.ศ.            .                           
เรียน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 

 ตามท่ีข้าพเจ้า         
ได้ให้สินเชื่อแก่     
ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้กู้” ตามสินเชื่อดังนี  
1. สัญญา        วงเงิน/จ้านวน       บาท (    ) 
2. สัญญา        วงเงิน/จ้านวน    บาท (    ) 
3. สัญญา        วงเงิน/จ้านวน    บาท (    ) 
 
 โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ บสย.” ได้ตกลงค ้าประกันการช้าระหนี ใน
สินเชื่อดังกล่าวเป็นจ้านวนเงินไม่เกิน                                    บาท (    )  
ตามหนังสือค ้าประกันเลขท่ี        .ลงวันที่          นั น 
 

 ปัจจุบันผู้กู้ได้ผิดนัดช้าระหนี แล้วตั งแต่วันที่            รวมระยะเวลาผิดนัดช้าระหนี จนถึงวันที่
ขอรับเงินค่าประกันชดเชยเป็นระยะเวลา.........................เดือน และข้าพเจ้าได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ช้าระหนี แล้วเมื่อวันที่
...................................ปรากฏรายละเอียดตามส้าเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามที่แนบมาซึ่งสามารถสรุปสภาพหนี ได้ตามข้อมูลที่
ปรากฎข้างล่าง โดยข้าพเจ้ายังไม่ได้ยื่นฟ้องผู้กู้ตามสัญญาที่ บสย. ให้การค ้าประกัน 

 

ประเภทสัญญาสินเชื่อที่ค ้าประกัน 
สภาพหนี  ณ วันยื่นค้าขอรับเงินค่าประกันชดเชย 

ต้นเงิน ดอกเบี ย รวม 
               
               
               
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

     
(    ) 

ผู้มีอ้านาจลงนาม 

โครงการทีข่อรับเงนิค่าประกนัชดเชย ล าดบัที ่   
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  อนึ่ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบค้าขอให้ บสย.จ่ายค่าประกันชดเชย ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดกิจการของผู้กู้และ
สาเหตุส้าคัญที่กิจการประสบปัญหา รวมทั งความคืบหน้าในการด้าเนินคดีดังนี  
 ปัญหาของโครงการ: 

ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้านการตลาด 
     ผู้บริหารเสียชีวิต      น้าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์      มีคู่แข่งทางการค้าเพ่ิมขึ น 
     ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการบริหาร      มีหนี นอกระบบจ้านวนมาก      ยอดขายลดลง 
     สต๊อกสินค้าจ้านวนมาก      เรียกเก็บหนี ทางการค้าไม่ได้      ต้นทุนในการผลิตสูงขึ น 
     ทุจริตภายใน      ค่าเงินผันผวน      ราคาผลผลิตตกต่้า 
     อ่ืนๆ             อ่ืนๆ            อ่ืนๆ       
     ยังด้าเนินกิจการ    เลิกด้าเนินกิจการ 
หมายเหตุ- ขอให้ธนาคารตรวจสอบหลักประกันรายงานวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารขณะขอให้ บสย . พิจารณาให้การ         
ค ้าประกัน พร้อมจัดส่งส้าเนาสัญญาจ้านองมาประกอบการพิจารณา หากไม่ตรงกับรายงานวิเคราะห์สินเชื่อขอให้ธนาคารชี แจง 
  -กรณีท่ีมีหลาย LG ขอให้ตรวจสอบหลักประกันจากรายงานวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารฉบับล่าสุด 
ค าชี้แจง (ตามหมายเหตุ)        
   
  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค ้าประกันให้แก่ข้าพเจ้า  ทั งนี ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือค ้าประกันดังกล่าวข้างต้นและตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค ้าประกันสินเชื่อภายใต้
โครงการค ้าประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบก้าหนดอายุการค ้าประกันในปี 2563 ถึงปี 2566 แล้ว พร้อมกัน
นี ได้แนบเอกสารตามท่ี บสย. ก้าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณามาครบถ้วนด้วยแล้ว 

 

เอกสารแนบ :  (1)  ส้าเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Legal Notice) 1 ฉบับ พร้อมใบตอบรับทางไปรษณีย์ 
  (2)  BANK STATEMENT  หรือ หลักฐานการช้าระหนี  (แยกภาระหนี ต้นเงินและดอกเบี ย) 

  (3)  ส้าเนาสัญญาวงเงินสินเชื่อที่ บสย.ค ้าประกัน  
  (4) ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี หลัก/ลูกหนี ร่วม/ผู้ค ้ าประกันสินเชื่อที่  บสย . ให้การค ้าประกันสินเชื่อ                         
        ตามแบบฟอร์มแนบ (หน้า 3 ) 
 หมายเหตุ  ในกรณีมีที่มีการแยกเก็บเอกสารต้นฉบับ เอกสารที่ต้องส่งเพ่ิมเติม ได้แก่ เอกสารชุดค้าขอค ้าประกันตามแบบฟอร์ม บสย. 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                             ต้าแหน่ง                 
ผู้ให้กู้                ส้านักงานใหญ่ / สาขา        
จังหวัด         โทรศัพท์     โทรสาร     
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ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ าประกันสินเชื่อท่ี บสย. ให้การค้ าประกันสินเชื่อ 
ชื่อลูกหนี /ผู้ค ้าประกัน 

กร
ณีบ

ุคค
ลธ

รรม
ดา สมรส  ชื่อ คู่สมรส โสด   

   
หย่า / 
หม้าย        (ลูกหนี หลัก (ล้าดับ 1) / ลูกหนี ร่วม/ผู้ค ้าประกันสินเชื่อ) จดทะเบยีน ไม่จดทะเบียน  (ชื่อ –สกุล)    

1.      
2.      
3.          
 
ท่ีตั งสถานประกอบการ                                                                                                            
      รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ลูกหนี หลัก                                                          
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ลูกหนี ร่วม                                                          
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ผู้ค ้าประกัน                                                           
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 

 

  
 แผนที่ที่ต้ังสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 


