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ค ำขอให้ค ำ้ประกนัสินเช่ือ 
โครงกำรค ำ้ประกนัสินเช่ือตำมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกจิ 

ทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที ่2 
 

 วนัท่ี เดือน  พ.ศ.  
เร่ือง ขอให้ออกหนังสือค ำ้ประกนัสินเช่ือ 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 
 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการออกหนงัสือค ้าประกนัสินเช่ือ 
 
 (ชื่อสถาบันการเงิน)   ผู้ให้สินเช่ือ และ  (ชื่อลูกค้า)   ผู้ขอสินเช่ือขอให้บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
(“บสย.”) ค ำ้ประกนัสินเช่ือของผู้ขอสินเช่ือ ภำยใต้โครงการค ้าประกนัสินเช่ือตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะท่ี 2 
ตามสญัญาสินเช่ือท่ีผูใ้ห้สินเช่ือจะไดแ้จง้ให้ บสย. ทราบ ในวงเงินค ้าประกนัไม่เกิน ..........................บาท  ทั้งน้ี ผูข้อสินเช่ือและผูใ้ห้สินเช่ือตกลงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือของ บสย. และตกลงผกูพนัตามวิธีการค ้าประกนัสินเช่ือระหวา่ง บสย. และผูใ้ห้สินเช่ือ โดยมีขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี  
 

1. ผูใ้ห้สินเช่ือและผูข้อสินเช่ือ ขอให้ บสย. ออกหนงัสือค ้าประกนัสินเช่ือ (E-LG) ตามวงเงินค ้าประกนัท่ีแจง้ขา้งตน้ โดยตกลงผูกพนัตนตามขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนั
สินเช่ือ (E-LG) ท่ี บสย. ออกให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือ รวมทั้งตกลงในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือ เง่ือนไขและประกาศของ บสย. 

2. ผูใ้ห้สินเช่ือตกลงเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มูล เอกสารและหลกัฐานประกอบการออกหนงัสือค ้าประกนัสินเช่ือ (E-LG) ให้ บสย. โดยเป็นผูรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เอกสารและหลกัฐานท่ีจดัส่งมายงั บสย. ทุกช่องทางในการส่งค าขอให้ค  ้าประกนัสินเช่ือ 

3. ในการค ้าประกนัสินเช่ือ ผูใ้ห้สินเช่ือ/ผูข้อสินเช่ือ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสินเช่ือ ค่าจดัการการค ้าประกนัสินเช่ือและค่าด าเนินการค ้าประกนัสินเช่ือตามท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือและประกาศของ บสย. โดยตรวจสอบค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสินเช่ือไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง บสย. www.tcg.or.th 

4. ผูข้อสินเช่ือทราบดีและตกลงว่า บสย. จะช าระเงินตามหนังสือค ้าประกนัสินเช่ือ (E-LG) เม่ือผูใ้ห้สินเช่ือเรียกร้องให้ บสย. ช าระเงินตามหนงัสือค ้าประกนั
สินเช่ือ โดยจดัส่งค  าขอรับเงินมายงั บสย. ซ่ึงการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
บสย. ท่ีจะพิจารณาช าระเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ผูข้อสินเช่ือทราบและไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูข้อสินเช่ือ รวมทั้งผูข้อสินเช่ือขอสละสิทธิท่ีจะทกัทว้ง
คดัคา้นการจ่ายเงินของ บสย. 

5. หาก บสย. ช าระหน้ีแทนผูข้อสินเช่ือให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือไม่วา่เตม็จ านวนหรือบางส่วน ผูข้อสินเช่ือตกลงจะช าระหน้ีคืนให้แก่ บสย. พร้อมดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามท่ี บสย. ประกาศก าหนด โดยยนิยอมให้ บสย. มีสิทธิหกัเงินท่ีมีอยูก่บั บสย. รวมทั้งรับช่วงสิทธิในทรัพยห์ลกัประกนัท่ีผูข้อสินเช่ือให้
ไวก้บัผูใ้ห้สินเช่ือเพ่ือการบงัคบัช าระหน้ีคืนทั้งน้ี ผูข้อสินเช่ือตกลงยินยอมให้ผูใ้ห้สินเช่ือส่งมอบเอกสารเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัประกนัให้ บสย. ยึดถือและ
รักษาไวต่้อไปเม่ือผูข้อสินเช่ือไดช้ าระหน้ีสินเช่ือท่ีค  ้าประกนั ตลอดจนหน้ีอ่ืนท่ีมีอยูแ่ก่ผูใ้ห้สินเช่ือเสร็จส้ิน 

6. ผูข้อสินเช่ือและผูใ้ห้สินเช่ือให้ความยนิยอมต่อ บสย. ในการเปิดเผยขอ้มูลของผูข้อสินเช่ือซ่ึง บสย. ไดรั้บจากผูใ้ห้สินเช่ือต่อการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีขอ้มูล 1) ต  าแหน่งท่ีตั้งกิจการ 2) ประเภทกิจการและขอ้มูลอ่ืนๆท่ี 
บสย. ไดรั้บจากผูใ้ห้สินเช่ือตามความตอ้งการของกระทรวงการคลงั เพื่อใชใ้นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ  

 
 

 
ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                      ผูข้อสินเช่ือ                                                        ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                           ผูใ้ห้สินเช่ือ 
                                     (                                                   )                                 (                                                   ) 
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  บสย. ตระหนกัถึงความส าคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูข้อสินเช่ือ จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีรัดกุม รวมทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึง เปิดเผย น าไปใช้ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยมิไดรั้บ
อนุญาต และเพ่ือให้ผูข้อสินเช่ือมัน่ใจว่า บสย. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ความคุม้ครองและด าเนินการดว้ยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลของผูข้อสินเช่ือ บสย. จึงขอความยินยอมจากผูข้อสินเช่ือในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลทางการเงินอ่ืนๆ ของผูข้อ
สินเช่ือ ท่ีผูข้อสินเช่ือไดใ้ห้ไวแ้ก่ บสย. หรือท่ี บสย. อาจเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพือ่ใชส้ าหรับการวิเคราะห์ วิจยัและ/หรือพฒันาผลิตภณัฑข์อง บสย. ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูข้อสินเช่ือ 
2. เพื่อการส ารวจความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการของ บสย. 
3. เพ่ือขยายสิทธิประโยชน์ให้ผูข้อสินเช่ือมากข้ึนผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ การแจง้ข่าวสารต่างๆ เชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรม ขอ้มูล

การตลาดท่ีตรงตามความความตอ้งการของผูข้อสินเช่ือ 
ผูข้อสินเช่ือสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หากท่านประสงคจ์ะเพิกถอนความยินยอมน้ี หรือท าการยื่น

ขอ้ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของท่าน สามารถด าเนินการผ่านช่องทางตามท่ีระบุไว ้https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php ท่านมีสิทธิเลือกให้ความ
ยนิยอมหรือไม่ก็ได ้โดยไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของ บสย. 

      ยนิยอม          ไม่ยนิยอม   
 

  ผูข้อสินเช่ือได้อ่านและรับทราบรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการขอความยินยอม และเขา้ใจว่าสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ ทั้งน้ี ท่าน
สามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บสย. และสิทธิต่างๆ ของท่าน ในประกาศ เร่ือง การแจ้งรายละเอียดการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ (Customer Privacy Notice 1.0) ท่ี https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หรือสแกน QR Code 

 
 

 
 
 

 
ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                      ผูข้อสินเช่ือ                                                        ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                           ผูใ้ห้สินเช่ือ 
                                     (                                                                 )                                 (                                                   ) 

                 ต  าแหน่ง                                                             
          ผูมี้อ  านาจลงนาม 

 
    

 

 
 
รำยกำรเอกสำรและหลกัฐำนที่ต้องน ำส่ง (กรณเีป็นส ำเนำเอกสำร ต้องรับรองควำมถูกต้องด้วย)  
  ค  าขอให้ค  ้าประกนัสินเช่ือ 
  รายงานการวิเคราะห์สินเช่ือหรือหนงัสือขออนุมติัเครดิตหรือสรุปขอ้มูลการอนุมติัสินเช่ือ 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อสินเช่ือ/ผูข้อสินเช่ือร่วม พร้อมใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
  ส าเนาหนงัสือรับรอง (ฉบบัล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน) และส าเนาบตัรกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ท่ีลงนามในค าขอให้ค  ้าประกนัสินเช่ือ 
   (กรณีผูกู้เ้ป็นนิติบุคคล) 
  ขอ้มูลลูกคา้ KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

     แบบฟอร์ม ธปท. C 4.2 “แบบยนืยนัการขอรับสินเช่ือตามมาตรการสนบัสนุนการให้สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ” 
  (ผูใ้ห้สินเช่ือรับรองความถูกตอ้ง) 

 

 


