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 โครงการค ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวคี่า (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8) แบบ    
    

  
 วันท่ี เดือน  พ.ศ.  
เรื่อง ขอให้ออกหนังสือค ้าประกันสินเชื่อ 
เรียน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสือค ้าประกันสินเชื่อ 
   
  (ชื่อสถาบันการเงิน)            ผู้ให้สินเชื่อ และ            (ชื่อลูกค้า)                                                ผู้ขอสินเชื่อ ขอให้บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ออกหนังสือค ้าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของ บสย.   โดย
ช้าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบ และประกาศของ บสย. ในวงเงินค ้าประกันสินเชื่อเท่ากับหรือน้อยกว่าวงเงินสินเชื่อท่ีผู้ขอสินเชื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้ให้สินเชื่อ ทั งนี  ไม่เกินกว่าท่ีก้าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค ้าประกันสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ผู้ให้สินเชื่อก้าหนดวงเงินค ้า
ประกันแต่ละสัญญาสินเชื่อตามจ้านวนท่ีผู้ให้สินเชื่อแจ้ง บสย. โดยผู้ให้สินเชื่อได้จัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการออกหนังสือค ้าประกันสินเชื่อ 
และค่าธรรมเนียมการค ้าประกันสินเชื่อในอัตราคงท่ีร้อยละต่อปีของวงเงินค ้าประกันสินเชื่อ ตามอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละรูปแบบท่ีขอให้ค ้า
ประกันสินเชื่อตามตารางแนบท้าย หรือค่าธรรมเนียมการค ้าประกันสินเชื่อตามท่ี บสย. ประกาศก้าหนด เพื่อประกอบการออกหนังสือค ้าประกัน
สินเชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-LG ของ บสย. โดยผู้ขอสินเชื่อต้องช้าระค่าจัดการค ้าประกันต่อหนังสือค ้าประกัน 1 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของ
วงเงินท่ีขอให้ค ้าประกันสินเชื่อเฉพาะวงเงินค ้าประกันสินเชื่อส่วนท่ีเกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ทั งนี  หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บสย. จะประกาศให้ผู้ให้สินเชื่อและ SMEs ทราบ 

ทั งนี  รัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมการค ้าประกันสินเชื่อแทนผู้ขอสินเชื่อบางส่วน โดยในปีใดท่ีรัฐบาลไม่รับภาระค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน
สินเชื่อ หรือรับภาระค่าธรรมเนียมการค ้าประกันสินเชื่อเพียงบางส่วน ผู้ขอสินเชื่อมีหน้าท่ีช้าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกันสินเชื่อเฉพาะส่วนท่ีรัฐบาล
ไม่รับภาระค่าธรรมเนียมการค ้าประกันสินเชื่อในปีนั นๆ  

ผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อตกลงผูกพันตนตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค ้าประกันสินเชื่อภายใต้โครงการนี  รวมทั งตกลงผูกพันตนตาม
ข้อความใน E-LG ท่ี บสย. ออกให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ  

ผู้ขอสินเชื่อทราบดีและตกลงว่า เมื่อผู้ให้สินเชื่อเรียกร้องให้ บสย. ช้าระเงินตาม E-LG ท่ีออกตามค้าขอนี  ให้อยู่ในดุลพินิจของ บสย. ท่ีจะพิจารณา
ช้าระเงินตามท่ีเรียกร้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อทราบและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ หาก บสย. ได้ช้าระหนี สินเชื่อท่ีค ้าประกันแทนผู้ขอ
สินเชื่อให้แก่ผู้ให้สินเชื่อไปไม่ว่าเต็มจ้านวนหรือบางส่วน ผู้ขอสินเชื่อตกลงช้าระคืนให้แก่ บสย. พร้อมด้วยผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ี บสย. 
ประกาศก้าหนด โดยยินยอมให้ บสย. มีสิทธิหักเงินของผู้ขอสินเชื่อถ้ามีอยู่กับ บสย. เพื่อช้าระหนี ได้ รวมทั งรับช่วงสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันท่ีผู้ขอสินเชื่อ
และเจ้าของหลักประกันให้ไว้แก่ผู้ให้สินเชื่อเพื่อการบังคับช้าระหนี คืน ฉะนั น เมื่อใดท่ีผู้ขอสินเชื่อได้ช้าระหนี สินเชื่อท่ีค ้าประกัน ตลอดจนหนี สินอื่นท่ีมีอยู่แก่
ผู้ให้สินเชื่อเสร็จสิ นแล้ว แตผู่้ขอสินเชื่อยังคงมีภาระหนี ต่อ บสย. ผู้ขอสินเชื่อและเจ้าของหลักประกัน ตกลง
ยินยอมใหผู้้ให้สินเชื่อส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันให้ บสย. ยึดถือและรักษาไว้ต่อไป 
 ผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อให้ถือหนังสือฉบับนี เป็นหนังสือให้ความยินยอมต่อ บสย. ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ  ซ่ึง บสย. ได้รับจาก
ผู้ให้สินเชื่อ ต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อท้าการ
เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี  1) ข้อมูลต้าแหน่งท่ีตั งของกิจการ  2) ข้อมูลภาพถ่ายกิจการ  และ 3) ข้อมูลประเภทกิจการ  และยินยอม
ให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ซ่ึง บสย. ได้รับจากผู้ให้สินเชื่อตามความต้องการของกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี  

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั งประทับตรา (ถ้าม)ี ไว้เป็นส้าคัญ 
 

ประทับตรา (ถ้าม)ี ลงชื่อ                                    ผู้ขอสินเช่ือ                                                          ประทับตรา (ถ้าม)ี ลงชื่อ                           ผู้ให้สินเชื่อ 
                        (                                          )                         (                                     ) 

            ต้าแหน่ง                                                     
      ผู้มีอ้านาจลงนาม 

 
ลงชื่อ    เจ้าของหลักประกัน ลงชื่อ     เจ้าของหลักประกัน 

         ( )        (                              )  
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคลและสินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค ้าประกันในครั งนี  ได้น้าหลักประกันของบุคคลผู้มีอ้านาจลงนามหรือผู้มีอ้านาจกระท้าการแทน

ตามกฎหมายของนิติบุคคลนั น มาเป็นประกันหนี  ผู้ให้สินเชื่อต้องด้าเนินการให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นลงนามในฐานะเจ้าของหลักประกันด้วย 

ค้าขอให้ออกหนังสือค ้าประกันสินเชื่อ 
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รายละเอียดที่ผู้ให้สินเชื่อได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อและก้าหนดวงเงินค ้าประกันสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อ  

 
 

 (ชื่อธนาคาร)                        ผู้ให้สินเชื่อ ขอแจ้งให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ค ้าประกัน
สินเชื่อของ (ชื่อลูกค้า)                                      ผู้ขอสินเชื่อ ในวงเงินค ้าประกันสินเชื่อรวม                                บ า ท 
โดยก้าหนดให้ค ้าประกันสินเชื่อและวงเงินค ้าประกันสินเชื่อแต่ละสัญญาสินเชื่อดังต่อไปนี  

  
ล้าดับ ชื่อสัญญาสินเชื่อท่ีขอให้ บสย. ค ้าประกัน 

(โปรดระบุลักษณะมูลหนี ) 
วัตถุประสงค์  
การใช้สินเชื่อ 
(ดูหมายเหต)ุ 

ระยะเวลา 
การก่อหนี  

(ปี) 

สัญญาฉบับลงวันท่ี/ 
สัญญาสินเชื่อเลขท่ี/ 

เอกสารอ้างอิงอื่น(ถ้าม)ี 

วงเงินสินเชื่อ            
(บาท) 

วงเงินค ้า
ประกัน 
(บาท) 

1       

2       
3       

4       

5       

รวม      
 
ทั งนี  สัญญาสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นได้ระบุ  บสย.  เป็นผู้ค ้าประกันสินเชื่อไว้ในสัญญาด้วยแล้ว  
 
 

                                                                 
                                                                                 ประทับตรา (ถ้าม)ี ลงชื่อ                     ผู้ให้สินเชื่อ 
                                                                                                            (                                               ) 
                                                                                                   ต้าแหน่ง                                         

                                                                                             ผู้มีอ้านาจลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      โปรดระบุวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ โดยเลือกจากหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงดังต่อไปนี  
 หมายเลข 1. หมายถึง เพื่อหมุนเวียนในกิจการ    
 หมายเลข 2. หมายถึง เพื่อการลงทุนในกิจการ 
 หมายเลข 3. หมายถึง เพื่อการค ้าประกันต่างๆ ในการด้าเนินธุรกิจ  
 หมายเลข 4. หมายถึง เพื่อ Refinance  
    
 
 
 

การช้าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกันสินเชื่อ (เฉพาะกรณทีี่ธนาคารช้าระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า) 
 [ ] รายปี [ ] ล่วงหน้า 3 ปี [ ] ล่วงหน้า 5 ปี [ ] ล่วงหน้า 7 ปี [ ] ล่วงหน้า10 ปี                                                      

       [ ]   แบบลดภาระค ้าประกันสินเชื่อ 
       [ ]   แบบไม่ลดภาระค ้าประกันสินเชื่อ 
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ตารางอตัราค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัที่ SMEs ต้องช้าระในแตล่ะป ี

 
อัตราร้อยละต่อป ี

   

รูปแบบการค ้าประกัน 
ค่าธรรมเนียมการ
ค ้าประกันต่อปี 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ถึง ปีท่ี 10 
รัฐ SMEs รัฐ SMEs รัฐ SMEs รัฐ SMEs รัฐ SMEs 

บสย. SMEs ดีแน่นอน  1.75 1.75 - 1.75 - - 1.75 - 1.75 - 1.75 
บสย. SMEs บัญชีเดียว 1.50 1.50 - 1.50 - 0.50 1.00 0.50 1.00 - 1.50 
บสย. SMEs ท่ีได้รับสินเชื่อหนังสือ
ค ้าประกัน 

1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - 1.00 

บสย. SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร /
กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน 

1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - 1.00 

บสย. SMEs Supply chain/Franchise 1.50 1.50 - 1.50 - 0.50 1.00 - 1.50 - 1.50 
บสย. SMEs D ยกก้าลังสาม 1.00 - 1.75 1.00 - 1.00 - 1.00 - - 1.75 - 1.75 
บสย. SMEs สร้างไทย 1.75 1.75 - 1.75 - - 1.75 - 1.75 - 1.75 
บสย. SMEs พลิกฟื้นท่องเท่ียว 1.00, 1.75 1.00 - 1.00 - - 1.75 - 1.75 - 1.75 
บสย. SMEs ชีวิตใหม่ 1.75 1.75 - 1.75 - - 1.75 - 1.75 - 1.75 


