การตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผ้ ขู อสิ นเชื่ อ

กรณี บุคคลธรรมดา

โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่อเพือ่ ผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม (Start–up & Innovation)
 Start-up SMEs  Innovation SMEs
ชื่อผูใ้ ห้สินเชื่อ
สาขา
จังหวัด
ชื่อเจา้ หน้าที่ธนาคารผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail
ชื่อ ผูข้ อสิ นเชื่อ
สมรส
ชื่อคู่สมรส
โสด หย่า/
หม้าย
(ผูข้ อสิ นเชื่อหลัก (ลาดับ 1) / ผูข้ อสิ นเชื่อร่ วม)
จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน
(ชื่อ–สกุล)
1.


 
2.


 
3.


 
1.ที่ต้ งั สถานประกอบการ
รหัสไปรษณี ย ์
2.ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เหมือนข้อ1อื่นๆระบุ
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่อเพือ่ ผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม (Start–up & Innovation) ต้ องผ่ านเกณฑ์ ทุกข้ อ ดังนี้
ผ่ าน
1. วงเงินค้ าประกันของ บสย. ไม่เกินวงเงินสิ นเชื่อใหม่ที่ได้เพิ่มจากผูใ้ ห้สินเชื่อ กรณี ประเภทสัญญาสิ นเชื่อระยะยาวต้องมีระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้อย่างน้อย 5 ปี

2. SMEs แต่ละรายจะให้ บสย. ค้ าประกันภายใต้โครงการนี้ ต่อผูใ้ ห้สินเชื่อรวมทุกแห่ง ได้ในวงเงินค้ าประกันสู งสุ ดไม่เกิน 20 ล้านบาท
2.1 กรณี SMEs ที่เป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ (Start–up SMEs) วงเงินค้ าประกันสู งสุ ดไม่เกิน 5 ล้านบาท

2.2 กรณี SMEs ที่เป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation Technology SMEs) วงเงินค้ าประกันสู งสุ ดไม่เกิน 20 ล้านบาท
(1) เป็ นธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ (Innovation) หรื อ สิ นค้า/บริ การ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม (Differentiation) วงเงินค้ าประกันสู งสุ ดไม่เกิน 5 ล้านบาท

(2) เป็ นธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation /Technology) วงเงินค้ าประกันสู งสุ ดไม่เกิน 20 ล้านบาท

2.3 กรณี Start–up SMEs หรื อ Innovation Technology SMEs ที่ขอให้ บสย. ค้ าประกันเป็ นบุคคลธรรมดา ให้นับ SMEs ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และ

คู่สมรสเป็ นรายเดียว วงเงินค้ าประกันสู งสุ ดไม่เกิน 1 ล้านบาท
3. วงเงินค้ าประกันสู งสุ ดของ SMEs ต่อรายและต่อกลุ่ม SMEs เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Single Guarantee Limit ตามที่ บสย. ประกาศ

4. เป็ นการค้ าประกันเฉพาะสิ นเชื่อใหม่ โดยส่ วนที่ บสย.ค้ าประกันจะต้องไม่นาไปชาระคืนสิ นเชื่อเดิม

5. ทรัพย์สินถาวรของผูข้ อสิ นเชื่อในวันยืน่ ขอสิ นเชื่อต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

6. ผูข้ อสิ นเชื่อเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย

7. ผูข้ อสิ นเชื่อประกอบกิจการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสิ นเชื่อ ต้ องผ่ านเกณฑ์ ทุกข้ อดังนี้
ผ่ าน
1. ผูข้ อสิ นเชื่อเป็ น SMEs ที่เป็ นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ขอ้ กาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. กรณี SMEs ที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start–up SMEs)
2.1 เป็ น SMEs ที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่มีอายุกิจการไม่เกิ น 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิ ติบุคคล หรื อการจดทะเบียนการค้า หรื อ 
เอกสารทางราชการ หรื อเอกสารอื่นใดที่ บสย. เห็นชอบ
2.2 เป็ น SMEs ที่ผ่านการฝึ กอบรมหรื ออยู่ระหว่างการดาเนิ นการเพื่อเข้าร่ วมการฝึ กอบรม หลักสู ตรการบริ หารจัดการธุ รกิจ อาทิ การจัดการ 
การตลาด การบัญชี และการผลิต จากกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม หรื อหน่วยงานอื่นที่ บสย. เห็นชอบ
3. กรณี SMEs ที่เป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation Technology SMEs)
3.1 เป็ นธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่(Innovation) หรื อ สิ นค้า/บริ การ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม(Differentiation) โดยผูใ้ ห้สินเชื่อเป็ นผูร้ ับรองและยืนยัน


3.2 เป็ นธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation /Technology) ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สวทช., สนช, วว., SIPA หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
ข้ อมูลเพิ่มเติมของกิจการ
สิ นเชื่อที่ขอให้ บสย. คา้ ประกันในครั้งนี้ ใช้ แหล่งเงินจาก  ธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่อ  Soft Loan ธ.ออมสิ น  Soft Loan ปรับปรุ งเครื่ องจักร
 โครงการสิ นเชื่อประชารัฐเพื่อ SME
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประเภทธุรกิจ (ระบุ)
การขอสิ นเชื่อของผู้ขอสิ นเชื่อครั้งนี้
วัตถุประสงค์ การขอสิ นเชื่อครั้งนี้ เป็ น  โครงการใหม่  โครงการขยายงาน  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประกอบธุรกิจ  ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อประเทศ)
ผู้ขอสิ นเชื่อได้รับสิ นเชื่อเพื่อใช้ ประกอบกิจการจากแหล่งเงินสิ นเชื่อในระบบธนาคาร เป็ นครั้งแรกใช่ หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่
การจ้ างงาน : จานวนการจ้างงานเดิม
คน ประมาณการจานวนการจ้างงานเฉพาะส่ วนเพิ่ม
คน ใน 1 ปี ข้างหน้า
ทรัพย์ สินถาวรสุ ทธิ (ไม่นบั รวมที่ดิน) เท่ากับ
บาท
ธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานฉบับจริ ง รวมทั้งตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผขู้ อสิ นเชื่อแล้ว ขอรับรองว่าเป็ นความจริ งและ
ถูกต้องตรงตามที่กาหนดไว้
วันที่

เจ้าหน้าที่ธนาคารผูม้ ีอานาจลงนาม
เดือน
พ.ศ.
[Start-up &Innovation / ฟอร์ มตรวจเกณฑ์ 6-10-59]

การตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผ้ ขู อสิ นเชื่ อ

กรณี บุคคลธรรมดา

โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่อเพือ่ ผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม (Start–up & Innovation)
 Start-up SMEs  Innovation SMEs
ชื่อผูใ้ ห้สินเชื่อ
สาขา
จังหวัด
ชื่อเจา้ หน้าที่ธนาคารผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail
ชื่อ ผูข้ อสิ นเชื่อ
สมรส
ชื่อคู่สมรส
(ผูข้ อสิ นเชื่อหลัก (ลาดับ 1) / ผูข้ อสิ นเชื่อร่ วม)
จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน
(ชื่อ–สกุล)
1.


2.


3.


1.ที่ต้ งั สถานประกอบการ
รหัสไปรษณี ย ์
2.ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เหมือนข้อ1อื่นๆระบุ
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail
 รายการเอกสารที่ต้องนาส่ ง
 แบบคาขอค้าประกันฯ ฉบับผูใ้ ห้สินเชื่อ
 แบบคาขอค้าประกันฯ ฉบับผูข้ อสินเชื่อ
 เอกสารการตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผขู้ อสิ นเชื่อ
 รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อหรื อหนังสื อขออนุมตั ิเครดิต หรื อสรุ ปข้อมูลการอนุมตั ิสินเชื่อ
 รู ปถ่ายที่ต้งั สถานประกอบการ (แสดงทั้งภายใน / ภายนอก และผลิตภัณฑ์) และ แผนที่
 หลักฐานการชาระค่าธรรมเนี ยม
กรณี ผขู้ อสิ นเชื่อเป็ นบุคคลธรรมดา
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูข้ อสิ นเชื่อ/ผูข้ อสิ นเชื่อร่ วม พร้อมใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสผูข้ อสิ นเชื่อ/ผูข้ อสิ นเชื่อร่ วม พร้ อมใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล
 สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนามรณะบัตร
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา)
กรณี ผขู้ อสิ นเชื่อเป็ นนิติบุคคล
 สาเนาหนังสื อรับรอง, วัตถุประสงค์, บริ คณห์สนธิ และบัญชีรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (ฉบับล่าสุ ดไม่เกิ น 3 เดือน)
 สาเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / หุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ทุกคน
 สาเนาบัตรประชาชน ของผูถ้ ือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
 สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ของ นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (นิ ติบุคคล)
หนังสือรับรองที่ต้องนาส่ งสาหรับ Start–up SMEs
 หนังสื อรับรองการฝึ กอบรม หลักสู ตรการบริ หารจัดการธุรกิจ อาทิ การจัดการ การตลาด การบัญชี และ
การผลิต จากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม หรื อหน่วยงานอื่นที่ บสย.เห็นชอบ
หนังสือรับรองที่ต้องนาส่ งสาหรับ Innovation Technology SMEs
 หนังสื อรับรองการเป็ นธุรกิจที่มีนวัตกรรม (Innovation) หรื อ สิ นค้า/บริ การ/กระบวนการ ที่มีความ
แตกต่างจากเดิม(Differentiation) (ธนาคารรับรอง)
 หนังสื อรับรองการเป็ นธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation /Technology) (หน่วยงานรัฐรับรอง)

โสด หย่า/
หม้าย
 
 
 

 โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
(หนังสือคา้ ประกัน/ใบเสร็จ)
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