คาขอคา้ ประกันสินเชื่อ

โครงการคา้ ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง
เรี ยน

ขอให้ ออกหนังสื อคา้ ประกันสิ นเชื่อ
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
ข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสื อค้ าประกันสิ นเชื่อ
(ชื่อสถาบันการเงิน)

(ชื่อลูกค้า)
ผูใ้ ห้สินเชื่อ และ
ผูข้ อสิ นเชื่อ ขอให้บรรษัทประกันสิ นเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ออกหนังสื อค้ าประกัน สิ นเชื่ อให้แก่ ผูใ้ ห้สินเชื่ อ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของ บสย. โดยชาระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบ และประกาศของ บสย. ในวงเงินค้ าประกันสิ นเชื่อเท่ากับหรื อน้อยกว่าวงเงินสิ นเชื่อที่ผขู้ อสิ นเชื่อได้รับอนุ มตั ิจาก
ผูใ้ ห้สินเชื่อ ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการค้ าประกันสิ นเชื่อ โดยผูข้ อสิ นเชื่อยินยอมให้ผใู้ ห้สินเชื่อกาหนดวงเงิน
ค้ าประกันแต่ละสัญญาสิ นเชื่อตามจานวนที่ผใู้ ห้สินเชื่อแจ้ง บสย. โดยผูใ้ ห้สินเชื่อได้จดั ส่ งข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสื อค้ าประกัน
สิ นเชื่อ และค่าธรรมเนียมการค้ าประกันสิ นเชื่อในอัตราคงที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ าประกันสิ นเชื่อ หรื อค่าธรรมเนี ยมการค้ าประกันสิ นเชื่อ
ตามที่ บสย. ประกาศกาหนด เพื่อประกอบการออกหนังสื อค้ าประกันสิ นเชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-LG ของ บสย.
ทั้งนี้ รัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมการค้ าประกันสิ นเชื่อแทนผูข้ อสิ นเชื่อ โดยปี ที่ 1 ชาระแทนทั้งจานวน ปี ที่ 2 ชาระแทนร้อยละ 1.25 ต่อปี
ปี ที่ 3 ชาระแทนร้อยละ 0.75 ต่อปี และปี ที่ 4 ชาระแทนร้อยละ 0.25 ต่อปี และผูใ้ ห้สินเชื่อร่ วมชดเชยค่าธรรมเนี ยมการค้ าประกันสิ นเชื่อในปี ที่ 2 - 4
เพื่อช่ วยเหลือผูข้ อสิ นเชื่ อรวมร้อยละ 3 ของวงเงินค้ าประกันสิ นเชื่อ โดยผูใ้ ห้สินเชื่อเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนี ยมการค้ าประกันสิ นเชื่อส่ วนต่างจากที่
รัฐบาลชาระให้แก่ บสย. แทนผูข้ อสิ นเชื่อ ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 4

ผูใ้ ห้สินเชื่อและผูข้ อสิ นเชื่อตกลงผูกพันตนตามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือโครงการค้ าประกันสิ นเชื่อและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการค้ า
ประกันสิ นเชื่อที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือฯ รวมทั้งตกลงผูกพันตนตามข้อความใน E-LG ที่ บสย. ออกให้แก่ผใู้ ห้สินเชื่อ
ผูข้ อสิ นเชื่ อทราบดีและตกลงว่า เมื่อผูใ้ ห้สินเชื่ อเรี ยกร้องให้ บสย. ชาระเงินตาม E-LG ที่ออกตามคาขอนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ บสย. ที่จะ
พิจารณาชาระเงินตามที่เรี ยกร้องโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อสิ นเชื่อทราบและไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูข้ อสิ นเชื่อ หาก บสย. ได้ชาระหนี้ สินเชื่อที่ค้ า
ประกันแทนผูข้ อสิ นเชื่ อให้แก่ ผูใ้ ห้สิ นเชื่ อไปไม่ว่าเต็มจานวนหรื อบางส่ วน ผูข้ อสิ นเชื่ อตกลงช าระคืนให้แก่ บสย. พร้ อมด้วยผลประโยชน์และ
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ตามที่ บสย. ประกาศกาหนด โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทธิ หักเงินของผูข้ อสิ นเชื่ อถ้ามีอยู่กบั บสย. เพื่อชาระหนี้ ได้ รวมทั้งรั บช่วง
สิ ทธิในทรัพย์สินหลักประกันที่ผขู้ อสิ นเชื่อและเจ้าของหลักประกันให้ไว้แก่ผใู้ ห้สินเชื่อเพื่อการบังคับชาระหนี้ คืน ฉะนั้น เมื่อใดที่ผขู้ อสิ นเชื่อได้ชาระ
หนี้ สิ นเชื่ อที่ ค้ าประกัน ตลอดจนหนี้ สิ นอื่ นที่ มีอยู่แก่ ผใู้ ห้สินเชื่ อเสร็ จสิ้ นแล้ว แต่ผูข้ อสิ นเชื่ อยังคงมีภาระหนี้ ต่อ บสย. ผูข้ อสิ นเชื่ อและเจ้าของ
หลักประกัน
ตกลงยินยอมให้ผใู้ ห้สินเชื่ อส่ งมอบเอกสารเกี่ ยวกับทรั พย์สินหลักประกันให้ บสย. ยึดถื อและรั กษาไว้
ต่อไป
เพื่อเป็ นหลักฐานในการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(

ผูข้ อสิ นเชื่อ
)

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผูใ้ ห้สินเชื่อ
)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

ลงชื่อ

เจ้าของหลักประกัน
(

)

ลงชื่อ

เจ้าของหลักประกัน
(

)

หมายเหตุ ในกรณี ที่ผขู้ อสิ นเชื่ อเป็ นนิ ติบุคคลและสิ นเชื่ อที่ขอให้ บสย. ค้ าประกันในครั้งนี้ ได้นาหลักประกันของบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามหรื อผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น มาเป็ นประกันหนี้ ผูใ้ ห้สินเชื่ อต้องดาเนิ นการให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นลงนามในฐานะเจ้าของหลักประกันด้วย

รายละเอียดที่ผู้ให้ สินเชื่อได้อนุมัติวงเงินสิ นเชื่อและกาหนดวงเงินคา้ ประกันสิ นเชื่อให้ ผู้ขอสิ นเชื่อ

(ชื่อธนาคาร)

ผูใ้ ห้สินเชื่อ ขอแจ้งให้บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ค้ าประกัน
สิ นเชื่อของ
ผูข้ อสิ นเชื่อ ในวงเงินค้ าประกันสิ นเชื่อรวม
บาท โดย
กาหนดให้ค้ าประกันสิ นเชื่อและวงเงินค้ าประกันสิ นเชื่อแต่ละสัญญาสิ นเชื่อดังต่อไปนี้
(ชื่อลูกค้า)

ลาดับ ชื่อสัญญาสิ นเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้ าประกัน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา สัญญาฉบับลงวันที่/
(โปรดระบุลกั ษณะมูลหนี้ )
การใช้สินเชื่อ การก่อหนี้ สัญญาสิ นเชื่อเลขที่/
(ดูหมายเหตุ)
(ปี )
เอกสารอ้างอิงอื่น(ถ้ามี)
1
2
3
4
5
รวม
ทั้งนี้ สัญญาสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้นได้ระบุ บสย. เป็ นผูค้ ้ าประกันสิ นเชื่อไว้ในสัญญาด้วยแล้ว

ประทับตรา (ถ้ามี) ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผูใ้ ห้สินเชื่อ
)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

หมายเหตุ :

โปรดระบุวตั ถุประสงค์การใช้สินเชื่อ โดยเลือกจากหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งดังต่อไปนี้
หมายเลข 1. หมายถึง เพื่อหมุนเวียนในกิจการ
หมายเลข 2. หมายถึง เพื่อการลงทุนในกิจการ
หมายเลข 3. หมายถึง เพื่อการค้ าประกันต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ
หมายเลข 4. หมายถึง เพื่อ Refinance

วงเงินสิ นเชื่อ
(บาท)

วงเงินค้ าประกัน
(บาท)

