การตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

โครงการค้าประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 ธพว. (สินสุดรับค้าขอภายในวันที่ 30 เมษายน 2561)
ชื่อผู้ให้สินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขา
จังหวัด
ชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ให้ข้อมูล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail
ชื่อ ผู้ขอสินเชื่อ
สมรส
ชื่อ คู่สมรส
โสด หย่า /
หม้าย
(ผู้ขอสินเชื่อหลัก (ลาดับ 1) / ผู้ขอสินเชื่อร่วม))
จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน
(ชื่อ –สกุล)
1.


 
2.


 
1.ที่ตงั้ สถานประกอบการ
รหัสไปรษณีย์
2.ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้  เหมือนข้อ 1  อื่นๆระบุ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail
ตรวจสอบหลักเกณฑ์โครงการค้าประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 ธพว. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี
ผ่าน
1. วงเงินค้าประกันของ บสย. ไม่เกินวงเงินสินเชื่อใหม่ที่ได้เพิ่มจากผู้ให้สินเชื่อ

2. วงเงินค้าประกันรวมของผู้ขอสินเชื่อ (และคู่สมรสกรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา) ไม่เกินรายละ 15,000,000บาท โดยนับรวมวงเงินจากการค้าประกันภายใต้

โครงการค้าประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 ธพว.
3. วงเงินค้าประกันสูงสุดของ SMEs ต่อรายและต่อกลุ่ม SMEs เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Guarantee Limit ตามที่ บสย. ประกาศ

4. เป็นการค้าประกันเฉพาะสินเชื่อใหม่ ซึง่ SMEs ได้รับสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 จาก ธพว. โดยส่วนที่ บสย. ค้า

ประกันจะต้องไม่นาไปชาระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับผู้ให้สินเชื่อ
5. ทรัพย์สินถาวรของผู้ขอสินเชื่อในวันยื่นขอสินเชื่อต้องมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

6. ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย

7. ผู้ขอสินเชื่อประกอบกิจการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี
ผ่าน
1. ไม่เป็นหนี้ NPLs ตามเกณฑ์ข้อกาหนดของ ธปท. ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 โดยผู้ให้สินเชื่อได้มีการตรวจสอบเครดิตบูโรของ SMEs

(ตรวจสอบ ณ วันที่......................................โดยผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs มีสถานะหนี้เป็นลูกหนี้ ปกติ  NPLs ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 )
2. มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชาระหนี้คืนผู้ให้สินเชื่อได้ตามที่ผู้ให้สินเชื่อได้วิเคราะห์แล้ว ทั้งนี้ บสย.สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค้า
ประกันหาก SMEs เป็นหนี้ NPLs ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยผู้ให้สินเชื่อต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงการมีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจและมีความสามารถในการ 
ชาระหนี้คืนของ SMEs ที่เป็นหนี้ NPLs มาประกอบการพิจารณา
ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจการ
สินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้าประกันในครั้งนี้ ใช้แหล่งเงินจาก
 ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ  Soft Loan ธ.ออมสิน  โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME
 Soft Loan ปรับปรุงเครื่องจักร  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประเภทธุรกิจ (ระบุ)
การขอสินเชื่อของผู้กู้ครังนี
1. วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อครังนี เป็น  โครงการใหม่  โครงการขยายงาน  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประกอบธุรกิจ
 ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อประเทศ)
2. ผู้กู้ได้รับเงินกู้เพื่อใช้ประกอบกิจการจากแหล่งเงินกู้ในระบบธนาคาร เป็นครังแรกใช่หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่
การจ้างงาน : จานวนการจ้างงานเดิม
คน ประมาณการจานวนการจ้างงานเฉพาะส่วนเพิ่ม
คน ใน 1 ปีข้างหน้า
ทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) เท่ากับ
บาท
ธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานฉบับจริง รวมทัง้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงและถูกต้องตรงตามที่กาหนดไว้
วันที่

 รายการเอกสารทีต่ ้องน้าส่ง (กรณีเป็นส้าเนาเอกสาร กรุณารับรองความถูกต้องด้วย) ดังต่อไปนี
 แบบคาขอค้าประกันสินเชื่อ
 เอกสารการตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อหรือหนังสือขออนุมัติเครดิต หรือสรุปข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อ
 ข้อมูลที่แสดงถึงการมีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชาระหนี้คืน(กรณี SMEs ที่เป็นหนี้ NPLs)
 รูปถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ (แสดงทั้งภายใน / ภายนอก และผลิตภัณฑ์) และแผนที่
 หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม
กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อ/ผู้ขอสินเชื่อร่วม พร้อมใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของคูส่ มรสผู้ขอสินเชื่อ/ผู้ขอสินเชื่อร่วม พร้อมใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนามรณะบัตร
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา)
กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบคุ คล
 สาเนาหนังสือรับรอง, วัตถุประสงค์, บริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน)
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม / หุ้นส่วนผู้จัดการ ทุกคน
 สาเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
 สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ของ นิติบคุ คลที่เป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (นิติบุคคล)

เจ้าหน้าที่ธนาคารผู้มีอานาจลงนาม
เดือน
พ.ศ.
 โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
(หนังสือคา้ ประกัน /ใบเสร็จ)

[ฟื้ นฟู SMEs อุทกภัยและภัยพิบตั ิ ปี 2560 ธพว. /ฟอร์ มตรวจเกณฑ์]

