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ค ำขอให้ค ำ้ประกนัสินเช่ือ บสย. 
 

 วนัท่ี เดือน  พ.ศ.  
เร่ือง ขอให้ออกหนังสือค ำ้ประกนัสินเช่ือ 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 
 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ขอ้มูลและเอกสารประกอบการออกหนงัสือค ้าประกนัสินเช่ือ 
 

     (ช่ือสถาบันการเงิน)            ผูใ้ห้สินเช่ือ และ            (ช่ือลูกค้า)                                     ผู้ขอสินเ ช่ือ มีความประสงค์ขอให้บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (“บสย.”) ค  ้าประกนัสินเช่ือของผูข้อสินเช่ือ ภายใต ้......................................................................................ตามสญัญาสินเช่ือท่ีผูใ้ห้สินเช่ือจะได้
แจง้ให้ บสย. ทราบ ในวงเงินค ้าประกนัไม่เกิน ............................ บาท  ทั้งน้ี ผูข้อสินเช่ือและผูใ้ห้สินเช่ือตกลงปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการค ้าประกนั
สินเช่ือของ บสย. และตกลงผกูพนัตามวิธีการค ้าประกนัสินเช่ือระหวา่ง บสย.และผูใ้ห้สินเช่ือ โดยมีขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี 
 

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

2. ผูใ้ห้สินเช่ือตกลงเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มูล เอกสารและหลกัฐานประกอบการออกหนงัสือค ้าประกนัสินเช่ือ (E-LG) ให้ บสย. โดยเป็นผูรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เอกสารและหลกัฐานท่ีจดัส่งมายงั บสย. ทุกช่องทางในการส่งค าขอให้ค  ้าประกนัสินเช่ือ หากขอ้มูล เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวเปล่ียนแปลง ผูใ้ห้สินเช่ือ
จะแจง้ให้ บสย. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. ในการค ้าประกนัสินเช่ือ ผูใ้ห้สินเช่ือ/ผูข้อสินเช่ือตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสินเช่ือ ค่าจดัการการค ้าประกนัสินเช่ือและค่าด าเนินการค ้าประกนัสินเช่ือ ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัเกณฑฯ์ และประกาศของ บสย. โดยตรวจสอบค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสินเช่ือไดใ้นเวบ็ไซตข์อง บสย. www.tcg.or.th 

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

5. หาก บสย. ช าระหน้ีแทนผูข้อสินเช่ือให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือไม่ว่าเต็มจ านวนหรือบางส่วน ผูข้อสินเช่ือตกลงช าระหน้ีคืนให้แก่ บสย. พร้อม 1) ดอกเบ้ียตามประกาศ
อตัราดอกเบ้ียของ บสย. ซ่ึงประกาศและบงัคบัใช้ในแต่ละขณะของหน้ีท่ี บสย. ช าระแทนผูข้อสินเช่ือนบัตั้งแต่วนัท่ี บสย. ช าระหน้ีแทนจนถึงวนัท่ีผูข้อสินเช่ือ
ช าระหน้ีคืน บสย. พร้อมดอกเบ้ียเสร็จส้ิน 2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ี บสย. ประกาศหรือก าหนด โดยยนิยอมให้ บสย. มีสิทธิหกัเงินท่ีมีอยูก่บั 
บสย. รวมทั้งรับช่วงสิทธิในทรัพยห์ลกัประกนัท่ีผูข้อสินเช่ือให้ไวก้บัผูใ้ห้สินเช่ือเพ่ือการบงัคบัช าระหน้ีคืน ทั้งน้ี ผูข้อสินเช่ือและเจา้ของหลกัประกนัตกลง
ยนิยอมให้ผูใ้ห้สินเช่ือส่งมอบเอกสารเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัประกนัให้ บสย. ยดึถือและรักษาไวต่้อไปเม่ือผูข้อสินเช่ือไดช้ าระหน้ีสินเช่ือท่ีค  ้าประกนั ตลอดจน
หน้ีอ่ืนท่ีมีอยูแ่ก่ผูใ้ห้สินเช่ือเสร็จส้ิน  

6. เฉพาะการค ้าประกนัสินเช่ือภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ สัญญาเช่าแบบลิสซ่ิง เม่ือ บสย. ได้จ่ายค่าประกนัชดเชยแทนผูข้อสินเช่ือแลว้ ต่อมาผูใ้ห้สินเช่ือสามารถ
ติดตามทรัพยคื์นและขายได ้หรือไดรั้บค่าใช้ราคาแทนการส่งมอบทรัพย ์รวมถึงการไดรั้บช าระหน้ีคืนจากผูข้อสินเช่ือ และผูใ้ห้สินเช่ือไดน้ าไปหักช าระหน้ี
ของผูใ้ห้สินเช่ือตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือแลว้ยงัมีจ  านวนเงินคงเหลือ ผูข้อสินเช่ือยินยอมให้ผูใ้ห้สินเช่ือน าส่งทรัพยส่์วนท่ีเหลือ
ดงักล่าวแก่ บสย. ก่อน 

7. นอกเหนือไปจากสิทธิของ บสย. ในการโอนสิทธิเรียกร้องแลว้ ผูข้อสินเช่ือยนิยอมให้ บสย. โอนสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูข้อสินเช่ือให้แก่บุคคลอ่ืน  
8. บสย. จะไม่ต่ออายกุารค ้าประกนัสินเช่ือในปีถดัไปปีใดๆ ให้แก่ผูข้อสินเช่ือท่ีผิดนดัช าระหน้ีและเป็นหน้ี NPL ก่อนระยะเวลาท่ี บสย. ก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์

และวิธีปฏิบติัในการค ้าประกนัสินเช่ือ  
9. ผูข้อสินเช่ือและผูใ้ห้สินเช่ือยินยอมให้ บสย. เปิดเผยขอ้มูลของผูข้อสินเช่ือ. ต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง 

(กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีขอ้มูล 1) ต  าแหน่งท่ีตั้งกิจการ 2) ภาพถ่ายกิจการ 3) ประเภทกิจการ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี บสย. ไดรั้บจากผูใ้ห้
สินเช่ือตามความตอ้งการของกระทรวงการคลงั เพื่อใชใ้นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 

 
 

ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                      ผูข้อสินเช่ือ                                                        ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                           ผูใ้หสิ้นเช่ือ 
                                     (                                             )                                 (                                                   ) 
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10. ผูข้อสินเช่ือและผูใ้ห้สินเช่ือยินยอมให้ บสย. ติดต่อสอบถาม สืบคน้ ตรวจสอบสถานภาพ ขอ้มูลรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมด ตามประกาศ เร่ือง การแจง้
รายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ รายละเอียดตาม QR Code ทา้ยเอกสาร โดยผูข้อสินเช่ือและผูใ้ห้สินเช่ือรับทราบว่าสามารถติดต่อ บสย. 
ผา่นช่องทาง Call Center โทร 02-890-9999 หรือส านกังานเขตของ บสย. ทั้งน้ี ช่องทางการติดต่อ บสย. อาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดใ้นอนาคต โดย 
บสย. จะแจง้ให้ทราบทาง website ของ บสย. www.tcg.or.th 

  เม่ือผูข้อสินเช่ือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดนอกจากของตนเองแก่ บสย. ไม่วา่จะให้โดยตรงหรือผา่นทางผูใ้ห้สินเช่ือ ผูข้อสินเช่ือตกลงดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ผูข้อสินเช่ือรับรองและรับประกนัว่าไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนท่ีผูข้อสินเช่ือให้แก่ 
บสย. และจะแจง้ บสย./ผูใ้ห้สินเช่ือ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนท่ีไดใ้ห้ไว ้(หากมี)  
 (ข) ผูข้อสินเช่ือรับรองและรับประกนัว่า ผูข้อสินเช่ือไดรั้บความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
 (ค) ผูข้อสินเช่ือรับรองและรับประกนัวา่ ไดแ้จง้นโยบายความเป็นส่วนตวัของ บสย. ท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคคลอ่ืนดงักล่าวแลว้  
 (ง) ผูข้อสินเช่ือรับรองและรับประกนัว่า บสย. สามารถเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวใ้น
นโยบายความเป็นส่วนตวัของ บสย. ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเป็นคร้ังคราว ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงคท์ั้งหมดท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแบบน้ี 
 
 

 
 

 

 
ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                      ผูข้อสินเช่ือ                                                        ประทบัตรา (ถา้มี) ลงช่ือ                                           ผูใ้หสิ้นเช่ือ 
                                     (                                             )                                 (                                                   ) 

                 ต  าแหน่ง                                                             
          ผูมี้อ านาจลงนาม 

 

ลงช่ือ    ผูข้อสินเช่ือ 
/เจา้ของหลกัประกนั 

ลงช่ือ     ผูข้อสินเช่ือ 
/เจา้ของหลกัประกนั 

         (   )     (                                                   )  
 

 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูข้อสินเช่ือเป็นนิติบุคคลและสินเช่ือท่ีขอให้ บสย. ค  ้าประกนัในคร้ังน้ี ไดน้ าหลกัประกนัของบุคคลผูมี้อ  านาจลงนามหรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทน   
               ตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น มาเป็นประกนัหน้ี ผูใ้ห้สินเช่ือตอ้งด าเนินการให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ลงนามในฐานะเจา้ของหลกัประกนัดว้ย 

    
 

 

11. บสย. ตระหนกัถึงความส าคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูข้อสินเช่ือ จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีรัดกุม รวมทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึง เปิดเผย น าไปใช ้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยมิได้
รับอนุญาต และเพ่ือให้ผูข้อสินเช่ือมัน่ใจว่า บสย. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ความคุม้ครองและด าเนินการดว้ยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยขอ้มูลของผูข้อสินเช่ือ บสย. จึงขอความยินยอมจากผูข้อสินเช่ือในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลทาง
การเงินอ่ืนๆ ของผูข้อสินเช่ือ ท่ีผูข้อสินเช่ือไดใ้ห้ไวแ้ก่ บสย. หรือท่ี บสย. อาจเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใชส้ าหรับการวิเคราะห์ วิจยัและ/หรือพฒันาผลิตภณัฑข์อง บสย. ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูข้อสินเช่ือ 
2. เพื่อการส ารวจความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการของ บสย. 
3. เพ่ือขยายสิทธิประโยชน์ให้ผูข้อสินเช่ือมากข้ึนผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑ์ บริการ การแจง้ข่าวสารต่าง  ๆเชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรม ขอ้มูล

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

ท าการยื่นขอ้ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของท่าน สามารถด าเนินการผ่านช่องทางตามท่ีระบุไว ้https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php ท่านมี
สิทธิเลือกให้ความยนิยอมหรือไม่ก็ได ้โดยไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของ บสย. 

     ยนิยอม      ไม่ยนิยอม   
 

  ผูข้อสินเช่ือไดอ่้านและรับทราบรายละเอียดต่าง  ๆเก่ียวกบัการขอความยินยอม และเขา้ใจว่าสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเม่ือใดก็
ได ้ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ บสย. และสิทธิต่าง  ๆของท่าน ในประกาศ เร่ือง การแจง้
รายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ (Customer Privacy Notice 1.0) ท่ี https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หรือสแกน QR Code  

 



 แบบฟอร์ม 

(Single Form ปรับปรุง คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 15 ก.ย. 2565) Page 3 of 3 
 

รำยกำรเอกสำรที่ต้องน ำส่ง  (กรณเีป็นส ำเนำเอกสำร กรุณำรับรองควำมถูกต้องด้วย) ดงัต่อไปนี ้
√ ค าขอค ้าประกนั บสย.   
√ รายงานการวิเคราะห์สินเช่ือหรือหนงัสือขออนุมติัเครดิต หรือสรุปขอ้มูลการอนุมติัสินเช่ือ 
√  ส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดข้องผูข้อสินเช่ือ ทั้งกรณีผูข้อสินเช่ือเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล ในรอบปีล่าสุดหรือ 1 ปี   
    ก่อนหนา้ (ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เช่น ภงด.90/91, ภงด.94  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เช่น ภงด.50, ภงด.51 ,ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.30 เป็นตน้) ยกเวน้ โครงการ Micro และโครงการ  PGS ระยะพิเศษ 

Soft Loan พลสั  และโครงการประเภท Commercial Product ไม่ตอ้งมี 
√ รูปถ่ายท่ีตั้งสถานประกอบการ  (แสดงทั้งภายใน/ภายนอก และผลิตภณัฑ)์   
√ เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี)……………………………………………………………………………. 

กรณีผูข้อสินเช่ือเป็นบุคคลธรรมดา 
√ ส าเนาบตัรประชาชนของผูข้อสินเช่ือ/ผูข้อสินเช่ือร่วม พร้อมใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  
√ ส าเนาบตัรประชาชนของคู่สมรสผูข้อสินเช่ือ/ผูข้อสินเช่ือร่วม พร้อมใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  
√ ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนามรณะบตัร   
√ ขอ้มูลลูกคา้ KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา) 

กรณีผูข้อสินเช่ือเป็นนิติบุคคล  
√ ส าเนาหนงัสือรับรอง, วตัถุประสงค,์ และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (ฉบบัล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน)  
√ ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม / หุ้นส่วนผูจ้ดัการทุกคน 
√ ส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 20 ข้ึนไป/ หนงัสือรับรองของผูถื้อหุ้นร้อยละ 20 ข้ึนไป   

√ ขอ้มูลลูกคา้ KYC/CDD Form 



สรปุวงเงนิสนิเชือ่และหลกัประกนั

รายละเอยีดสนิเชือ่หลกัประกนั (ลา่สดุ) ณ วนัที ่......................................

ผูข้อสนิเชือ่...........................................................................................

วงเงนิสนิเชือ่ในนามผูข้อสนิเชือ่

ประเภทดอกเบีย้   +/- สว่นบวก/ สว่นตา่ง

หลกัประกนั

เลขเอกสารสทิธิ์ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ลกัษณะการจ านอง จ านองล าดบั มลูจ านอง

     ขอรับรองวา่เป็นความจรงิทกุประการ

....................................................

(...................................................)

วันที ่.........เดอืน.....................พ.ศ............

      เจา้หนา้ทีธ่นาคารผูม้อี านาจลงนาม

การจ านอง/จ าน า
ผูถ้อืกรรมสทิธ์

รายละเอยีดหลกัประกนัประเภท

หลกัประกนั

วนัทีป่ระเมนิ

(ลา่สดุ)
ราคาประเมนิ

อตัราดอกเบีย้ %/คา่ธรรมเนยีม(ทีร่ะบใุนสญัญา)
ภาระหนีต้น้

เงนิลา่สดุ

(บาท)

วงเงนิ (บาท)ประเภทสนิเชือ่ล าดบั



รายช่ือผู้ขอสินเช่ือที่ประสงค์ให้ บสย.ค า้ประกนัโครงการต่ออาย ุRenew รุ่นปี 2565 วนัท่ี................................ (ฉบบัผูใ้หสิ้นเช่ือ)

ช่ือสัญญา* วงเงินสินเช่ือ
วงเงินค า้ประกนั

ปัจจุบัน
วงเงินค า้ประกนัคร้ังนี้ ค่าธรรมเนียม

ธนาคารขอยนืยนัวา่ผูข้อสินเช่ือทุกรายตามรายช่ือท่ีปรากฎขา้งตน้ท่ีธนาคารแจง้ความประสงคใ์หบ้สย .ค ้าประกนัภายใตโ้ครงการต่ออาย ุRenew รุ่นปี 2565 ณ วนัท่ี................ เป็นผูข้อสินเช่ือ ประเภทบุคคลธรรมดาท่ีมี
สญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ซ่ึงมีทรัพยสิ์นถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) ไม่เกิน 200 ลา้นบาท และเป็นลูกหน้ีจดัชั้นปกติ หรือชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามเกณฑข์อ้ก าหนดของ ธปท.ของธนาคาร และไม่ถูกธนาคารฟ้องร้องด าเนินคดี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

........................................................................................................

(....................................................................................................)

ต าแหน่ง ........................................................................................................

โปรดระบุช่ือเจา้หนา้ท่ีธนาคารผูใ้หข้อ้มูล
ช่ือ : ………………………………………………
โทรศพัท ์: ……………………..โทรสาร : ………………………….
E-mail : ……………………………………………………………….

*หมายเหตุ : กรณีสญัญาท่ี บสย.ค ้าประกนั มีการเปล่ียนแปลงประเภทสินเช่ือ/เง่ือนไขสญัญา/ยกเลิกสญัญาเดิม และจดัท าสญัญาใหม่/แปลงหน้ี ธนาคารจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ให ้บสย. ยนิยอม ก่อนส่งค าขอให ้บสย. พิจารณาค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน

เลขที่ LG ช่ือผู้ขอสินเช่ือ
ยืนยนัการยกเลกิ LG เดมิ และขอให้ค า้ประกนัใหม่

วนัครบก าหนด
ประเภทสัญญาที่ค า้ประกนั

วนัทีช่ าระหนี้

คร้ังสุดท้าย

จ านวนเงินที่

ช าระหนีค้ร้ัง

สุดท้าย

..............................................................................................................

ส่วนของบสย.

สัญญาฉบับลงวนัที/่

สัญญาสินเช่ือเลขที่/

เอกสารอ้างองิอ่ืน(ถ้าม)ี

โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (ใบเสร็จ)

*5600001*

วตัถุประสงค์

การใช้สินเช่ือ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

ส่วนของธนาคาร (ระบุ)

ขอแสดงความนบัถือ

ผูมี้อ  านาจลงนาม

ระยะเวลาการ

ก่อหนี ้(ปี)

ทรัพย์สินถาวร

สุทธิ(ไม่นับรวม

ที่ดิน)

จ านวนการ

จ้างงานปัจจุบัน

เอกสารแนบ

 รายงานสรุปวงเงนิสนิเชือ่และหลกัประกนั                                                                                        

 รายงานอนุมัตกิารปรับเงือ่นไขการช าระหนี ้(ถา้ม)ี                                                                                                                            

 หลกัฐานการช าระคา่ธรรมเนยีม

กรณีบคุคลธรรมดา

 ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูข้อสนิเชือ่/ผูข้อสนิเชือ่ร่วม พรอ้มใบเปลีย่นชือ่-สกลุ

 ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของคูส่มรสผูข้อสนิเชือ่/ผูข้อสนิเชือ่ร่วม พรอ้มใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

 ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนามรณบตัร

 ขอ้มลูลกูคา้ KYC/CDD Form (บคุคลธรรมดา)                                                                                   

กรณีนติบิคุคล
 ส าเนาหนังสอืรับรอง, วตัถปุระสงค ์และบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (ฉบบัลา่สดุไมเ่กนิ 3 เดอืน)

 ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนาม / หุน้สว่นผูจั้ดการ ทกุคน

 ส าเนาบตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 20 ขึน้ไป ทกุราย

 ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลของ นติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ตัง้แตร่อ้ยละ 20 ขึน้ไป ทกุราย

 ขอ้มลูลกูคา้ KYC/CDD Form (นติบิคุคล)                                                                                                                            


