
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ  
โครงการค ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8)   แบบ บสย. SMEs สหกรณภ์าคการเกษตร 

(สิ นสุดการรับค้าขอในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
ชื่อผู้ให้สินเชื่อ                                                                       สาขา                                                                        จังหวัด      
ชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ข้อมูล  ต าแหน่ง   
โทรศัพท์                                                      โทรสาร                                                      โทรศัพท์มือถือ                                                    E-Mail                                                                                                                                                          
ชื่อผู้ขอสินเชื่อ (ชื่อสหกรณ์ภาคการกษตร)            
1. ท่ีตั้งสถานประกอบการ                                                                                 รหัสไปรษณีย์   
2. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้  เหมือนข้อ 1  อื่นๆ  ระบุ                        รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 

 

[PGS8 แบบ บสย.  SMEs  สหกรณ์  ผ่าน ธ.ก.ส. /ฟอร์มตรวจเกณฑ]์ 

ตรวจสอบหลักเกณฑ์โครงการค ้าประกันสินเชื่อ PGS 8 แบบ บสย. SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี  ผ่าน 
1. วงเงินค้ าประกันของ บสย. ไม่เกินวงเงินสินเชื่อใหม่ที่ได้เพ่ิมจากผู้ให้สินเชื่อ   
2. สินเชื่อเพ่ือธุรกิจที่ไม่น าไปปล่อยสินเชื่อต่อ (2 Steps Loan)       

3. วงเงินค้ าประกันสินเชื่อคร้ังนี้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท  
4. เป็นการค้ าประกันเฉพาะสินเชื่อใหม่  โดยส่วนที่ บสย.ค้ าประกันจะต้องไม่น าไปช าระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับผู้ให้สินเชื่อ   
5. ทรัพย์สินถาวรของผู้ขอสินเชื่อในวันยื่นขอสินเชื่อต้องมีมูลคา่ไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)   
6. ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิตบิุคคลที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์ภาคการเกษตร ประเภท สหกรณ์การเกษตร, 

สหกรณ์ประมง, สหกรณ์นิคม  

7. ผู้ขอสินเชื่อประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี  
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี  ผ่าน 

1. ผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  (ตรวจสอบ ณ วันที่                  )  
2. ผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจการ  
สินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้ าประกันในคร้ังนี้ ใช้แหล่งเงินจาก        ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ    Soft Loan ธ.ออมสิน   โครงการสินเชื่อประชารัฐเพ่ือ SME                                                                                                             
      Soft Loan ปรับปรุงเคร่ืองจักร    โครงการสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   อื่นๆ (โปรดระบุ)        
ประเภทธุรกิจ  (ระบุ)            
การขอสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อครั งนี    
1. วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อครั งนี     เป็น   โครงการใหม่     โครงการขยายงาน     อื่นๆ (โปรดระบุ)     

ประกอบธุรกิจ  ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ    (โปรดระบุชื่อประเทศ)                
2. ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบกิจการจากแหล่งเงินในระบบธนาคารเป็นครั งแรกใช่หรือไม่       ใช่   ไม่ใช่ 
ผู้ขอสินเชื่อมีสมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้น ร้อยละ 20 (หรือ 1 ใน 5) ของจ้านวนหุ้นทั งหมดที่ช้าระแล้วหรือไม่     ไม่มี      มี  โปรดระบุ (ชื่อ –สกุล)   

 (ชื่อ –สกุล)   สัดส่วนหุ้น (%)  (ชื่อ –สกุล)   สัดส่วนหุ้น (%) 
1.         3.         
2.         4.         
การจ้างงาน : จ านวนการจ้างงานเดิม   คน  ประมาณการจ านวนการจ้างงานเฉพาะส่วนเพ่ิม  คน  ใน 1 ปีข้างหน้า 
ทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   1. สิ่งปลูกสร้าง                                  เท่ากับ               บาท  
                                         2. เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และ ยานพาหนะ   เท่ากับ                                      บาท  
       รวม                             บาท    
ผู้ให้สินเชื่อได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานฉบบัจริง รวมทัง้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัตผิู้ขอสินเชื่อแลว้ ขอรับรองว่าเปน็ความจริงและถูกต้องตรงตามที่ก าหนดไว้ 
 

 

  
(……………………………………………………..) 

                      เจ้าหน้าที่ของผู้ให้สินเชื่อผู้มีอ านาจลงนาม 
วันที ่     เดือน        พ.ศ.  

 

 รายการเอกสารที่ตอ้งน้าส่ง  (กรณเีปน็ส้าเนาเอกสาร กรณุารบัรองความถูกตอ้งด้วย)  ดังต่อไปนี  
 แบบค าขอค้ าประกันสินแช่ือ   
 เอกสารการตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผูข้อสินเช่ือ 
 รายงานการวิเคราะห์สินเช่ือหรือหนังสือขออนุมัติเครดิต หรือสรุปข้อมูลการอนุมัติสินเช่ือ 
 แบบประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สถาบันเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. 
 ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ และส าเนาข้อบงัคับสหกรณ์ท่ีใช้อยู๋ในปจัจุบัน (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน) 
 ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ทุกราย  
 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ท่ีมีมติให้ขอสินเช่ือกับ ธ.ก.ส. และขอให้ บสย.ค้ าประกันสินเช่ือ 

และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ ลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์   
 รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดปัจจุบันท้ังคณะและผู้จัดการสหกรณ์ 
 ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ทุกราย  
 ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ทุกราย  
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (นิติบุคคล) 
 รูปถ่ายท่ีต้ังสถานประกอบการ  (แสดงท้ังภายใน / ภายนอก และผลิตภัณฑ์) และแผนท่ี  

 โปรดระบทุี่อยู่ในการจัดสง่เอกสาร  
(หนังสือค า้ประกัน /ใบเสร็จ) 
 

             

                 

           

             

                 

         

  

  
 


