การตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

โครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start–up & Innobiz)  Start-up SMEs  Innobiz SMEs
ชื่อผู้ให้สินเชื่อ
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.


 
3.


 
1.ที่ตั้งสถานประกอบการ
รหัสไปรษณีย์
2.ทีอ่ ยู่ที่ติดต่อได้  เหมือนข้อ 1  อื่นๆระบุ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
E-Mail
ตรวจสอบหลักเกณฑ์โครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start–up & Innobiz) ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี ผ่าน
1. วงเงินค้าประกันของ บสย. ไม่เกินวงเงินสินเชื่อใหม่ที่ได้เพิ่มจากผู้ให้สินเชื่อ

2. วงเงินค้าประกันสินเชื่อครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

3. ผู้ขอสินเชื่อ เป็น SMEs ที่เป็น  ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) หรือ  ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)

4. เป็นการค้าประกันเฉพาะสินเชื่อใหม่ โดยส่วนที่ บสย.ค้าประกันจะต้องไม่นาไปชาระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับผู้ให้สินเชื่อ

5. ทรัพย์สินถาวรของผู้ขอสินเชื่อในวันยื่นขอสินเชื่อต้องมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

6. ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย

7. ผู้ขอสินเชื่อประกอบกิจการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ผ่าน
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ต้องผ่านเกณฑ์ดังนี
1. ผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ตรวจสอบ ณ วันที่.................................)

2. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า

หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่ บสย. เห็นชอบ
3. กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innobiz) ตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 เป็น SMEs ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบด้วยเครื่องมือในการประเมินเทคโนโลยี TTRS หรือ เกณฑ์อื่นๆ ตามที่ บสย. กาหนด

3.2 เป็น SMEs ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจการ
สินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้าประกันในครังนี ใช้แหล่งเงินจาก  ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ  Soft Loan ธ.ออมสิน  โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME
 Soft Loan ปรับปรุงเครื่องจักร  โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประเภทธุรกิจ (ระบุ)
การขอสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อครังนี
1. วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อครังนี เป็น  โครงการใหม่  โครงการขยายงาน  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ประกอบธุรกิจ
 ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อประเทศ)
2. ผู้ขอสินเชื่อได้รับเงินสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบกิจการจากแหล่งเงินสินเชื่อในระบบธนาคาร เป็นครังแรกใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
การจ้างงาน : จานวนการจ้างงานเดิม
คน ประมาณการจานวนการจ้างงานเฉพาะส่วนเพิ่ม
คน ใน 1 ปีข้างหน้า
ทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. สิ่งปลูกสร้าง
เท่ากับ
บาท
2 .เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ เท่ากับ
บาท
รวม
บาท
ผู้ให้สินเชื่อได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานฉบับจริง รวมทั้งตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงและถูกต้องตรงตามที่กาหนดไว้

วันที่

 รายการเอกสารที่ต้องน้าส่ง (กรณีเป็นส้าเนาเอกสาร กรุณารับรองความถูกต้องด้วย) ดังต่อไปนี
 แบบคาขอค้าประกันสินเชือ่
 เอกสารการตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อหรือหนังสือขออนุมัติเครดิต
หรือสรุปข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อ
 รูปถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ (แสดงทั้งภายใน / ภายนอก
และผลิตภัณฑ์) และ แผนที่

(
)
เจ้าหน้าที่ของผู้ให้สินเชื่อผู้มีอานาจลงนาม
เดือน
พ.ศ.
โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กรณีผขู้ อสินเชือ่ เป็นบุคคลธรรมดา
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่ อ/ผู้ขอสินเชื่อร่วม พร้อมใบ (หนังสือค้าประกัน/ใบเสร็จ)
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ขอสินเชื่อ/ผู้ขอสินเชื่อร่วม พร้อม
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 สาเนาทะเบียนสมรส/ สาเนาทะเบียนหย่า/ สาเนามรณบัตร
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา)
หนังสือรับรองที่ตอ้ งนาส่งสาหรับ Innobiz SMEs อย่างใด กรณีผขู้ อสินเชือ่ เป็นนิติบุคคล
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สาเนาหนังสือรับรอง, วัตถุประสงค์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน)
 ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี TTRS
 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม / หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน
 หนั งสื อรั บรองการเป็ นธุ รกิ จที่ มี เทคโนโลยี นวั ตกรรม  สาเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
(Technology/Innovation) (หน่วยงานรัฐรับรอง ได้แก่ สวทช.,  สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ของ นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกราย
สนช., วว., DEPA, สอว. หรือหน่วยงานอื่นๆที่ บสย. เห็นชอบ )
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (นิติบุคคล)

[Start-up &Innobiz]

