การตรวจสอบหลักเกณฑและคุณสมบัติผูขอกู

กรณีบุคคลธรรมดา

โครงการค้ําประกันสินเชื่อฟ&'นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต ป0 2560 ธพว. (สิ้นสุดรับคําขอภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560)
ชื่อผูใหกู ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขา
จังหวัด
ชื่อเจาหนาที่ธนาคารผูใหขอมูล
ตําแหนง
โทรศัพท*
โทรสาร
โทรศัพท*มือถือ
E-Mail
ชื่อ ผูขอกู
สมรส
ชื่อ คูสมรส
โสด หยา /
หมาย
(ผูขอกูหลัก (ลําดับ 1) / ผูขอกูรวม))
จดทะเบียน ไมจดทะเบียน
(ชื่อ –สกุล)
1.
2.
1.ที่ตั้งสถานประกอบการ
รหัสไปรษณีย*
2.ที่อยูที่ติดตอได เหมือนขอ 1 อื่นๆระบุ
รหัสไปรษณีย*
โทรศัพท*
โทรสาร
โทรศัพท*มือถือ
E-Mail
ตรวจสอบหลักเกณฑโครงการค้ําประกันสินเชื่อฟ&'นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต ป0 2560 ธพว. ตองผ=านเกณฑ ดังนี้
ผ=าน
1. วงเงินค้ําประกันของ บสย. ไมเกินวงเงินสินเชื่อใหมที่ไดเพิ่มจากผูใหกู
2. วงเงินค้ําประกันรวมของผูขอกู (และคูสมรสกรณีผูขอกูเปLนบุคคลธรรมดา) ไมเกินรายละ 15 ลานบาท
3. วงเงินค้ําประกันสูงสุดของ SMEs ตอรายและตอกลุม SMEs เปLนไปตามหลักเกณฑ* Single Guarantee Limit ตามที่ บสย. ประกาศ
4. เปLนการค้ําประกันเฉพาะสินเชื่อใหม โดยสวนที่ บสย.ค้ําประกันจะตองไมนําไปชําระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยูกับผูใหกู
5. ทรัพย*สินถาวรของผูขอกูในวันยื่นขอสินเชื่อตองมีมูลคาไมเกิน 200 ลานบาท (ไมรวมที่ดิน)
6. ผูขอกูเปLนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย
7. ผูขอกูประกอบกิจการ โดยชอบดวยกฎหมาย และตองไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอกู ตองผ=านเกณฑดังนี้
ผ=าน
1. ผูขอกูเปLน SMEs ที่ไมเปLนหนี้ NPLs ตามเกณฑ*ขอกําหนดของ ธปท. กอนวันที่ 1 ม.ค. 2560 โดยผูใหกูไดมีการตรวจสอบเครดิตบูโรของ SMEs
(ตรวจสอบ ณ วันที่......................................โดยผูขอกูเปLน SMEs มีสถานะหนี้เปLนลูกหนี้ ปกติ
NPLs ที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 )
2. ผูขอกูเปLน SMEs ที่ผูใหกูไดวิเคราะห*แลววามีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชําระหนี้คืนผูใหกูได ทั้งนี้ บสย.สงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาค้ําประกันหาก SMEs เปLนหนี้ NPLs ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยผูใหกูตองมีขอมูลที่แสดงถึงการมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและมี
ความสามารถในการชําระหนี้คืนของ SMEs ที่เปLนหนี้ NPLs มาประกอบการพิจารณา
3. ผูขอกูเปLน SMEs ทีไ่ ดรับสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อฟABนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต ปF 2560 จาก ธพว.
ขอมูลเพิ่มเติมของกิจการ
สินเชื่อที่ขอให บสย. ค้ําประกันในครั้งนี้ ใชแหลงเงินจาก
ธนาคารผูใหกู
Soft Loan ธ.ออมสิน
โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME
Soft Loan ปรับปรุงเครื่องจักร
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประเภทธุรกิจ (ระบุ)
การขอสินเชื่อของผูกูครั้งนี้
1. วัตถุประสงคการขอสินเชื่อครั้งนี้ เปLน
โครงการใหม
โครงการขยายงาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย ในตางประเทศ (โปรดระบุชื่อประเทศ)
2. ผูกูไดรับเงินกูเพื่อใชประกอบกิจการจากแหล=งเงินกูในระบบธนาคาร เปAนครั้งแรกใช=หรือไม=
ใช
ไมใช
การจางงาน : จํานวนการจางงานเดิม
คน ประมาณการจํานวนการจางงานเฉพาะสวนเพิ่ม
คน ใน 1 ปFขางหนา
ทรัพยสินถาวรสุทธิ (ไมนับรวมที่ดิน) เทากับ
บาท
ธนาคารไดตรวจสอบขอมูลและเอกสารหลักฐานฉบับจริง รวมทั้งตรวจสอบหลักเกณฑ*และคุณสมบัติผูขอกูแลว ขอรับรองวาเปLนความจริงและถูกตองตรงตามที่กําหนดไว
วันที่
รายการเอกสารที่ตองนําส=ง (กรณีเปAนสําเนาเอกสาร กรุณารับรองความถูกตองดวย) ดังนี้
แบบคําขอค้ําประกันฯ ฉบับผูใหกู
แบบคําขอค้ําประกันฯ ฉบับผูขอกู
เอกสารการตรวจสอบหลักเกณฑ*และคุณสมบัติผูขอกู
รายงานการวิเคราะห*สินเชื่อหรือหนังสือขออนุมัติเครดิต หรือสรุปขอมูลการอนุมัตสิ ินเชือ่
ขอมูลที่แสดงถึงการมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชําระหนี้คนื (กรณี SMEs ที่เปLนหนี้ NPLs)
รูปถายที่ตงั้ สถานประกอบการ (แสดงทั้งภายใน / ภายนอก และผลิตภัณฑ*) และแผนที่
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียม
กรณีผขอกู
ู เปLนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน ของผูกู/ผูกูรวม พรอมใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน ของคูสมรสผูกู/ผูกูรวม พรอมใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนามรณะบัตร ขอมูลลูกคา KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา)
กรณีผขอกู
ู เปLนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรอง, วัตถุประสงค*, บริคณห*สนธิ และบัญชีรายชือ่ ผูถือหุน (ฉบับลาสุดไมเกิน 3 เดือน)
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม / หุนสวนผูจัดการ ทุกคน
สําเนาบัตรประชาชน ของผูถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ของ นิตบิ ุคคลที่เปLนผูถือหุน ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
ขอมูลลูกคา KYC/CDD Form (นิติบุคคล)

เจาหนาที่ธนาคารผูมีอํานาจลงนาม
เดือน
พ.ศ.
โปรดระบุที่อยู=ในการจัดส=งเอกสาร
(หนังสือค้ําประกัน /ใบเสร็จ)

[ฟABนฟู SMEs อุทกภัยภาคใต ปF 2560 ธพว. /ฟอร*มตรวจเกณฑ*]

