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โครงการค า้ประกนัสินเช่ือรายสถาบันการเงนิ ระยะที ่6   

         
    

  
 วนัที่ เดือน  พ.ศ.  
เร่ือง ขอให้ออกหนังสือค า้ประกนัสินเช่ือ 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 
 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ขอ้มูลและเอกสารประกอบการออกหนงัสือค ้าประกนัสินเช่ือ 
   
  (ช่ือสถาบนัการเงิน)            ผูใ้หสิ้นเช่ือ และ            (ช่ือลูกคา้)                                                ผูข้อสินเช่ือ ขอให้บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ออกหนังสือค ้าประกันสินเช่ือให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการของ บสย.   โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบ และประกาศของ บสย. ในวงเงินค ้าประกนัสินเช่ือเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีผูข้อสินเช่ือไดรั้บอนุมติัจาก
ผูใ้หสิ้นเช่ือ ทั้งน้ี ไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือ โดยผูข้อสินเช่ือยินยอมให้ผูใ้ห้สินเช่ือก าหนดวงเงิน
ค ้าประกนัแต่ละสัญญาสินเช่ือตามจ านวนท่ีผูใ้หสิ้นเช่ือแจง้ บสย. โดยผูใ้ห้สินเช่ือไดจ้ดัส่งขอ้มูลและเอกสารประกอบการออกหนังสือค ้าประกนั
สินเช่ือ และค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสินเช่ือในอตัราคงท่ีร้อยละต่อปีของวงเงินค ้าประกนัสินเช่ือ ตามอตัราค่าธรรมเนียมของแต่ละรูปแบบท่ี
ขอใหค้  ้าประกนัสินเช่ือตามตารางแนบทา้ย หรือค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสินเช่ือตามท่ี บสย. ประกาศก าหนด เพ่ือประกอบการออกหนังสือค ้า
ประกนัสินเช่ือแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-LG ของ บสย. โดยผูข้อสินเช่ือตอ้งช าระค่าจดัการค ้าประกนัต่อหนงัสือค ้าประกนั 1 ฉบบั ในอตัราร้อยละ
ต่อปี ของวงเงินท่ีขอให้ค  ้าประกนัสินเช่ือตามอตัราท่ีปรากฏในตารางแนบทา้ย โดย บสย. จะด าเนินการหักจากค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บช าระในแต่ละปี ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว บสย. จะประกาศใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือและ SMEs ทราบ 

ผูใ้หสิ้นเช่ือและผูข้อสินเช่ือตกลงผกูพนัตนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือภายใตโ้ครงการน้ี รวมทั้งตกลงผูกพนัตนตาม
ขอ้ความใน E-LG รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือตามแบบ ท่ี บสย. ออกใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเช่ือ  

ผูข้อสินเช่ือทราบดีและตกลงว่า เม่ือผูใ้ห้สินเช่ือเรียกร้องให้ บสย. ช าระเงินตาม E-LG ท่ีออกตามค าขอน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ บสย. ท่ีจะ
พิจารณาช าระเงินตามท่ีเรียกร้องโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูข้อสินเช่ือทราบและไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูข้อสินเช่ือ หาก บสย. ไดช้ าระหน้ีสินเช่ือท่ีค ้ า
ประกันแทนผูข้อสินเช่ือให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือไปไม่ว่าเต็มจ านวนหรือบางส่วน ผูข้อสินเช่ือตกลงช าระคืนให้แก่ บสย. พร้อมด้วยผลประโยชน์และ
ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆตามท่ี บสย. ประกาศก าหนด โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทธิหักเงินของผูข้อสินเช่ือถา้มีอยู่กบั บสย. เพ่ือช าระหน้ีได ้รวมทั้งรับช่วงสิทธิ
ในทรัพยสิ์นหลกัประกนัท่ีผูข้อสินเช่ือและเจา้ของหลกัประกันให้ไวแ้ก่ผูใ้ห้สินเช่ือเพ่ือการบงัคบัช าระหน้ีคืน ฉะนั้น เม่ือใดท่ีผูข้อสินเช่ือไดช้ าระหน้ี
สินเช่ือท่ีค ้าประกนั ตลอดจนหน้ีสินอ่ืนท่ีมีอยู่แก่ผูใ้ห้สินเช่ือเสร็จส้ินแลว้ แต่ผูข้อสินเช่ือยงัคงมีภาระหน้ีต่อ บสย. ผูข้อสินเช่ือและเจา้ของหลกัประกัน
 ตกลง
ยนิยอมใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือส่งมอบเอกสารเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัประกนัให ้บสย. ยดึถือและรักษาไวต่้อไป 
 ผูข้อสินเช่ือและผูใ้ห้สินเช่ือให้ถือหนังสือฉบบัน้ีเป็นหนังสือให้ความยินยอมต่อ บสย. ในการเปิดเผยขอ้มูลของผูข้อสินเช่ือ  ซ่ึง บสย. 
ไดรั้บจากผูใ้ห้สินเช่ือ ต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) เพ่ือท าการเช่ือมโยงขอ้มูลดงักล่าว โดยมีข้อมูลดังต่อไปน้ี 1) ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งของกิจการ  2) ขอ้มูลภาพถ่ายกิจการ  และ 3) ขอ้มูล
ประเภทกิจการ  และยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลใดๆ ซ่ึง บสย. ไดรั้บจากผูใ้ห้สินเช่ือตามความตอ้งการของกระทรวงการคลงัเพื่อใชใ้นการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของโครงการน้ี 

เพ่ือเป็นหลกัฐานในการน้ีจึงไดล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นส าคญั 
 

ประทบัตรา (ถา้ม)ี ลงช่ือ                                    ผูข้อสินเช่ือ                                                          ประทบัตรา (ถา้ม)ี ลงช่ือ                           ผูใ้หสิ้นเช่ือ 
                                     (                                          )                                     (                                     ) 

            ต  าแหน่ง                                                     
     ผูมี้อ  านาจลงนาม 

 
ลงช่ือ    เจา้ของหลกัประกนั ลงช่ือ     เจา้ของหลกัประกนั 
         ( )        (                              )  

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูข้อสินเช่ือเป็นนิติบุคคลและสินเช่ือท่ีขอให้ บสย. ค  ้าประกนัในคร้ังน้ี ไดน้ าหลกัประกนัของบุคคลผูมี้อ  านาจลงนามหรือผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น มาเป็นประกนัหน้ี ผูใ้ห้สินเช่ือตอ้งด าเนินการให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ลงนามในฐานะเจา้ของหลกัประกนัดว้ย 

ค าขอให้ออกหนังสือค า้ประกนัสินเช่ือ 

แบบฟอร์ม A 
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รายละเอยีดท่ีผู้ให้สินเช่ือได้อนุมัติวงเงินสินเช่ือและก าหนดวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือให้ผู้ขอสินเช่ือ  
 

 
 (ช่ือธนาคาร)                        ผูใ้ห้สินเช่ือ ขอแจง้ให้บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ค  ้ าประกัน

สินเช่ือของ (ช่ือลูกคา้)                                      ผูข้อสินเช่ือ โดยก าหนดให้ค  ้ าประกันสินเช่ือและวงเงินค ้ าประกันสินเช่ือแต่ละสัญญา
สินเช่ือดงัต่อไปน้ี 

  
ล าดบั ช่ือสัญญาสินเช่ือท่ีขอให ้บสย. ค  ้าประกนั 

(โปรดระบุลกัษณะมูลหน้ี) 
วตัถุประสงค ์ 
การใชสิ้นเช่ือ 
(ดูหมายเหตุ) 

ระยะเวลา 
การก่อหน้ี 

(ปี) 

สัญญาฉบบัลงวนัท่ี/ 
สัญญาสินเช่ือเลขท่ี/ 
เอกสารอา้งอิงอ่ืน(ถา้

มี) 

วงเงินสินเช่ือ            
(บาท) 

วงเงินค ้า
ประกนั 
(บาท) 

1       
2       
3       
4       
5       

รวม      
 
ทั้งน้ี สัญญาสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ไดร้ะบุ  บสย.  เป็นผูค้  ้าประกนัสินเช่ือไวใ้นสัญญาดว้ยแลว้  
 
 

                                                                 
                                                                                 ประทบัตรา (ถา้ม)ี ลงช่ือ                     ผูใ้หสิ้นเช่ือ 
                                                                                                            (                                               ) 
                                                                                                   ต  าแหน่ง                                         

                                                                                             ผูมี้อ  านาจลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      โปรดระบุวตัถุประสงคก์ารใชสิ้นเช่ือ โดยเลือกจากหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 หมายเลข 1. หมายถึง เพ่ือหมุนเวยีนในกิจการ    
 หมายเลข 2. หมายถึง เพ่ือการลงทุนในกิจการ 
 หมายเลข 3. หมายถึง เพ่ือการค ้าประกนัต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ  
 หมายเลข 4. หมายถึง เพื่อ Refinance  
    
 
 

แบบฟอร์ม B 
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ตารางอตัราค่าธรรมเนียมที่ SMEs ต้องช าระในแต่ละปี 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 

 
 

รูปแบบการค ้าประกนัสินเช่ือ ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั ค่าจดัการค ้าประกนั 
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรวม 

ค่าจดัการค ้าประกนั 
บสย. SMEs BI6-30% 3.00 0.25 3.25 
บสย. SMEs BI6-20% 2.00 0.25 2.25 
บสย. SMEs BI6-15% 1.50 0.25 1.75 
บสย. SMEs BI6-17.5% 1.75 0.25 2.00 

บสย. SMEs BI6-F2% 
ปีท่ี 1 - - - 
ปีท่ี 2-10 1.72 0.28 2.00 

บสย. SMEs BI6-27.5% 2.75 0.25 3.00 

บสย. SMEs BI6-6.75% 
ปีท่ี 1 2.75 0.25 3.00 

ปีท่ี 2-5 1.00 0.25 1.25 


