
แบบค ำขอรับเงินค่ำประกันชดเชย 
( ภำยใต้โครงกำรค  ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5/56 แบบปกต ิ) 

) 
 วันที่            เดือน                   พ.ศ.            .                           
 
เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไป 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
 
 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ         
ได้ให้สินเชื่อแก่     
ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้กู้” ตำมสินเชื่อดังนี  
1. สัญญำ        วงเงิน/จ ำนวน       บำท (    ) 
2. สัญญำ        วงเงิน/จ ำนวน    บำท (    ) 
3. สัญญำ        วงเงิน/จ ำนวน    บำท (    ) 
 
 โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ บสย.” ได้ตกลงค  ำประกันกำรช ำระหนี ใน
สินเชื่อดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน                                    บำท (    )  
ตำมหนังสือค  ำประกันเลขท่ี        .ลงวันที่          นั น 
 
 ปัจจุบันผู้กู้ได้ผิดนัดช ำระหนี แล้วตั งแต่วันที่            รวมระยะเวลำผิดนัดช ำระหนี จนถึงวันที่
ขอรับเงินค่ำประกันชดเชยเป็นระยะเวลำ.........................เดือน และข้ำพเจ้ำได้มีหนังสือบอกกล่ำวทวงถำมให้ช ำระหนี แล้วเมื่อวันที่
...................................ปรำกฏรำยละเอียดตำมส ำเนำหนังสือบอกกล่ำวทวงถำมที่แนบมำซึ่งสำมำรถสรุปสภำพหนี ได้ตำมข้อมูลที่
ปรำกฎข้ำงล่ำง โดยข้ำพเจ้ำยังไม่ได้ยื่นฟ้องผู้กู้ตำมสัญญำที่ บสย. ให้กำรค  ำประกัน 

ประเภทสัญญำสินเชื่อที่ค  ำประกัน 
สภำพหนี  ณ วันยื่นค ำขอรับเงินค่ำประกันชดเชย 

ต้นเงิน ดอกเบี ย รวม 
               
               
               
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

     
(    ) 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

โครงการที่ขอรับเงินค่าประกันชดเชย ล าดับที่    
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  อนึ่ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบค ำขอให้ บสย.จ่ำยค่ำประกันชดเชย   ข้ำพเจ้ำขอแจ้งรำยละเอียดกิจกำรของผู้กู้และ
สำเหตุส ำคัญที่กิจกำรประสบปัญหำ รวมทั งควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินคดีดังนี  
 ปัญหำของโครงกำร: 
 

ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้านการตลาด 
     ผู้บริหำรเสียชีวิต      น ำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์      มีคู่แข่งทำงกำรค้ำเพ่ิมขึ น 
     ขำดควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร      มีหนี นอกระบบจ ำนวนมำก      ยอดขำยลดลง 
     สต๊อกสินค้ำจ ำนวนมำก      เรียกเก็บหนี ทำงกำรค้ำไม่ได้      ต้นทุนในกำรผลิตสูงขึ น 
     ทุจริตภำยใน      ค่ำเงินผันผวน      รำคำผลผลิตตกต่ ำ 
     อ่ืนๆ             อ่ืนๆ            อ่ืนๆ       
 

     ยังด ำเนินกิจกำร    เลิกด ำเนินกิจกำร 
   

หมายเหตุ- ขอให้ธนำคำรตรวจสอบหลักประกันรำยงำนวิเครำะห์สินเชื่อของธนำคำรขณะขอให้ บสย . พิจำรณำให้กำร         
ค  ำประกัน พร้อมจัดส่งส ำเนำสัญญำจ ำนองมำประกอบกำรพิจำรณำ หำกไม่ตรงกับรำยงำนวิเครำะห์สินเชื่อขอให้ธนำคำรชี แจง 
  -กรณีท่ีมีหลำย LG ขอให้ตรวจสอบหลักประกันจำกรำยงำนวิเครำะห์สินเชื่อของธนำคำรฉบับล่ำสุด 
ค าชี้แจง (ตามหมายเหตุ)        
   
  
  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำจ่ำยค่ำประกันชดเชยตำมภำระค  ำประกันให้แก่ข้ำพเจ้ำ  ทั งนี ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ปรำกฏในหนังสือค  ำประกันดังกล่ำวข้ำงต้นและตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรค  ำประกันสินเชื่อภำยใต้
โครงกำรค  ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5/56 แบบแบบปกติ แล้ว พร้อมกันนี ได้แนบ
เอกสำรตำมที่ บสย. ก ำหนดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำมำครบถ้วนด้วยแล้ว 

 

เอกสำรแนบ :  (1)  ส ำเนำหนังสือบอกกล่ำวทวงถำม (Legal Notice) 1 ฉบับ พร้อมใบตอบรับทำงไปรษณีย์ 
  (2)  BANK STATEMENT  หรือ หลักฐำนกำรช ำระหนี  (แยกภำระหนี ต้นเงินและดอกเบี ย) 

  (3)  ส ำเนำสัญญำวงเงินสินเชื่อที่ บสย.ค  ำประกัน และส ำเนำสัญญำจ ำนอง 
(4) ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี หลัก/ลูกหนี ร่วม/ผู้ค  ำประกันสินเชื่อที่  บสย . ให้กำรค  ำประกันสินเชื่อ                         
 ตำมแบบฟอร์มแนบ (หน้ำ 3 ) 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                             ต ำแหน่ง                 
ผู้ให้กู้                ส ำนักงำนใหญ่ / สำขำ        
จังหวัด         โทรศัพท์     โทรสำร     
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ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ าประกันสินเชื่อท่ี บสย. ให้การค้ าประกันสินเชื่อ 
ชื่อลูกหนี /ผู้ค  ำประกัน 

กร
ณีบ

ุคค
ลธ

รรม
ดำ สมรส  ชื่อ คู่สมรส โสด   

   
หย่ำ / 
หม้ำย        (ลูกหนี หลัก (ล ำดับ 1) / ลูกหนี ร่วม/ผู้ค  ำประกันสินเชื่อ) จดทะเบยีน ไม่จดทะเบียน  (ชื่อ –สกุล)    

1.      
2.      
3.          
 
ท่ีตั งสถำนประกอบกำร                                                                                                            
      รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสำร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ลูกหนี หลัก                                                          
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสำร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ลูกหนี ร่วม                                                          
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสำร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ผู้ค  ำประกัน                                                           
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสำร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 

 

  
 แผนที่ที่ต้ังสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสำรแนบ 


