ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
ขอมูลแสดงฐานะผูคํ้าประกัน
วันที่ ……. เดือน …………………… พ.ศ. ………….
ขอมูลแสดงฐานะผูคํ้าประกันภาระหนี้ของ (ชื่อผูขอกู) ……………………………………………....…………. ที่มีตอ ธสน.
โดยผูค าประกั
ํ้
นมีความสัมพันธกบั ผูข อกูใ นฐานะ U เปนญาติ U คูส มรส U หุน สวน U ผูถ อื หุน U อืน่ ๆ ระบุ ……………………….
1. ชื่อ/ที่อยู/อาชีพของผูคํ้าประกัน
1.1 บุคคลธรรมดา
ชื่อ/สกุล ………………………………………………………………………………………………………….อายุ……………...ป
ที่อยูปจจุบัน/ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก …………………………………………………………….. โทรศัพท ………………………...
สถานภาพ U โสด U สมรส U สมรสไมจดทะเบียน U หมาย (หยา,คูสมรสเสียชีวิต) U อื่น ๆ …………………….………...
อาชีพ …………………………………………………………….. ตําแหนง …………………………………………..……..………
สถานที่ทํางาน ……………………………………………………………………………………………………………..…..………
ที่อยู ………………………………………………………………………………………...…. โทรศัพท ………………….………..
รายไดประจํา/เดือน
รายไดรวมทั้งหมด (รวมรายไดพิเศษ-หากมี)/ ป
U ตํ่ากวา 50,000 บาท
U ตํ่ากวา 1,000,000 บาท
U 50,000 – ไมเกิน 100,000 บาท
U 1,000,000 – ไมเกิน 2,500,000 บาท
U 100,000 – ไมเกิน 300,000 บาท
U 2,500,000 – ไมเกิน 5,000,000 บาท
U ตั้งแต 300,000 บาทขึ้นไป
U ตั้งแต 5,000,000 บาทขึ้นไป
ประกอบอาชีพปจจุบันมาแลวเปนระยะเวลา…..…ป….…เดือน
อาชีพ / ตําแหนง / สถานที่ทํางาน / ชวงเวลาที่ทํา กอนอาชีพในปจจุบัน (หากมี)
(1)………………………….……………………………………………………………….………………………………………….
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อ/สกุลคูสมรส (กรณียังสมรสอยูและยังมีชีวิตอยู)……………………………………….………………..… อายุ …………….…. ป
อาชีพ ……………………………………………………………………….… ตําแหนง ……………………………….…………
สถานที่ทํางาน …………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู ……………………………………………………………………………………..…. โทรศัพท ……………………………
รายไดประจํา/เดือน
รายไดรวมทั้งหมด (รวมรายไดพิเศษ-หากมี)/ ป
U ตํ่ากวา 50,000 บาท
U ตํ่ากวา 1,000,000 บาท
U 50,000 – ไมเกิน 100,000 บาท
U 1,000,000 – ไมเกิน 2,500,000 บาท
U 100,000 – ไมเกิน 300,000 บาท
U 2,500,000 – ไมเกิน 5,000,000 บาท
U ตั้งแต 300,000 บาทขึ้นไป
U ตั้งแต 5,000,000 บาทขึ้นไป
1.2 นิติบุคคล
ชื่อ.……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูบริหารหลัก ชื่อ/ตําแหนง………..……………………………………….…………..…..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
ประเภทธุรกิจ ………………………………………………………………………………………………………………….………
ชื่อรานคา/ยี่หอ …………….…………………………………….…………………………………………………………….………
ประเภทของสินคา……………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู…………………………………………………………………………..………………………………………………………...

2. ทรัพยสินของผูคํ้าประกัน และ/หรือ คูสมรส (หากมี) เฉพาะกรณีผูคํ้าประกันเปนบุคคลธรรมดา
(1) บานพักอาศัยพรอมที่ดินปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของ U ตนเอง U คูสมรส U อื่นๆ ………………………..
ที่ตั้ง (อําเภอ / จังหวัด)……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….
มูลคาประมาณ ………………… บาท
U ปจจุบัน ไมมี ภาระผูกพันตอสถาบันการเงินใด
U ปจจุบันทรัพยสินดังกลาว มี ภาระผูกพันตอ …………………...………………………….. ในวงเงิน ………………. บาท
(2) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ U ไมมี U มี
กรณีที่มี : มีจํานวน………...แปลง มูลคารวมประมาณ ………………………………………………………………..……บาท
ตั้งอยูที่อําเภอ/จังหวัด ………………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………………….
(3) เงินฝาก ณ วันที่ …………. เดือน ……………… พ.ศ. ………… U ไมมี U มี
ประมาณจํานวนเงินฝากทั้งหมด U ตํ่ากวา 1,000,000 บาท
U 1,000,000 – ไมเกิน 5,000,000 บาท
U ตั้งแต 5,000,000 บาทขึ้นไป
จํานวนบัญชี/ประเภทบัญชี ………………………………………………………………………………………………………..
ธนาคาร /สาขา …………………………………………………………………………………………………………….……….
(4) ทรัพยสินอื่นๆ (เชน ยานพาหนะ, หุน,พันธบัตร,สิทธิการเชา,กองทุน, ทรัพยสินทางปญญา เปนตน) U ไมมี U มี
กรณีที่มี :
ประเภททรัพยสิน
มูลคา (โดยประมาณ)

3. หนี้สินและภาระคํ้าประกันของผูคํ้าประกัน และ/หรือ คูสมรส (หากมี) (ใหรวมภาระที่มีกับธสน. ดวย)
3.1 หนี้สิน และหรือ ภาระผูกพันที่มีกับธนาคารและสถาบันการเงิน
ชื่อเจาหนี้
ประเภทของหนี้

3.2 ภาระหนี้คํ้าประกันสวนตัว
คํ้าประกันตอเจาหนี้ชื่อ

ใหการคํ้าประกันแกลูกหนี้ชื่อ

ประเภทของหนี้ที่คํ้าประกัน

จํานวนเงิน (บาท)

วงเงินคํ้าประกัน (บาท)

3.3 ขอพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสิน (หากมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………...….……….. ผูคํ้าประกัน
(………………………………….)

