
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ  
โครงการค ้าประกนัสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 แบบ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 

(สิ นสุดการรับค้าขอในวนัที่ 23 กรกฎาคม 2563) 
ชื่อผู้ให้สินเชื่อ                                                                       สาขา                                        จังหวัด  
ชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ข้อมูล  ต าแหน่ง   
โทรศัพท์                                                   โทรสาร                                                โทรศัพท์มือถือ                                            E-Mail                                                                                                                         

ชื่อผู้ขอสินเชื่อ 

กร
ณีบ

ุคค
ลธ

รรม
ดา สมรส  ชื่อ คู่สมรส โสด   

   
หย่า / 
หม้าย        (ผู้ขอสินเชื่อหลกั (ล าดับ 1) / ผู้ขอสินเชื่อร่วม) จดทะเบยีน ไม่จดทะเบียน  (ชื่อ –สกุล)    

1.      
2.      
1.ท่ีตั้งสถานประกอบการ                                                       รหัสไปรษณีย์   
2.ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้  เหมือนข้อ 1  อื่นๆ  ระบุ       รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 

 

[PGS7 แบบ SMEs ที่ได้รับสินเช่ือผ่าน SFIs /ฟอรม์ตรวจเกณฑ์] 

ตรวจสอบหลักเกณฑ์โครงการค ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7  
แบบ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  ต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี  ผ่าน 

1. วงเงินค้ าประกันของ บสย. ไม่เกินวงเงินสินเชื่อใหม่ที่ได้เพ่ิมจากผู้ให้สินเชื่อ   
2. วงเงินค้ าประกันสินเชื่อคร้ังนี้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท 

 

 
3. เป็นการค้ าประกันเฉพาะสินเชื่อใหม่  โดยส่วนที่ บสย.ค้ าประกันจะต้องไม่น าไปช าระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับผู้ให้สินเชื่อ เว้นแต่กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล 

สินเชื่อคร้ังนี้ที่ บสย. ค้ าประกันได้น าไปช าระหนี้สินเชื่อธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน ที่ บสย. ให้การค้ าประกันอยู่
ก่อนแล้วเท่านั้น โดยสินเชื่อเดิมของบุคคลธรรมดามีสถานะบัญชีเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

4. ทรัพย์สินถาวรของผู้ขอสินเชื่อในวันยื่นขอสินเชื่อต้องมีมูลคา่ไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)   
5. ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มสีัญชาติไทย  
6. ผู้ขอสินเชื่อประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี  

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี  ผ่าน 
1. ผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ตรวจสอบ ณ วันที่.................)  
2.  ผู้ขอสินเชื่อเป็น SMEs ที่มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปลี่าสุดหรือ 1 ปีก่อนหน้า  
3. ผู้ขอสินเชื่อเปน็ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจการ  
สินเชื่อที่ขอให้ บสย. ค้ าประกันในคร้ังนี้ ใช้แหล่งเงินจาก        ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ    Soft Loan ธ.ออมสิน   โครงการสินเชื่อประชารัฐเพ่ือ SME                                                                                                             
      Soft Loan ปรับปรุงเคร่ืองจักร    โครงการสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อื่นๆ (โปรดระบุ)        
ประเภทธุรกิจ  (ระบ)ุ            
การขอสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อครั งนี    
1. วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อครั งนี     เป็น   โครงการใหม่     โครงการขยายงาน     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

ประกอบธุรกิจ  ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ    (โปรดระบุชื่อประเทศ)                
2. ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบกิจการจากแหล่งเงินในระบบธนาคารเป็นครั งแรกใช่หรือไม่      ใช่   ไม่ใช่ 
 

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    
 ผู้ให้สินเชื่อได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานฉบับจริง รวมทั้งตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงและถูกต้องตรงตามที่ก าหนดไว้ 
 
 

  
(……………………………………………………..) 
เจ้าหน้าที่ของผู้ให้สินเชื่อผู้มีอ านาจลงนาม 

วันที ่     เดือน        พ.ศ.  
 

 รายการเอกสารที่ต้องน้าสง่  (กรณีเป็นส้าเนาเอกสาร กรุณารับรองความถกูต้องด้วย)  ดังตอ่ไปนี  
 แบบค าขอค้ าประกันสินแชื่อ   
 เอกสารการตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 
 รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อหรือหนังสือขออนุมัติเครดิต หรือสรุปข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อ 
 ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งกรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล ในรอบปีล่าสุดหรือ 1 ปี

ก่อนหน้า (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภงด.90/91, ภงด.94  ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภงด.50, ภงด.51 ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 เป็นต้น) 
 รูปถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ  (แสดงทั้งภายใน / ภายนอก และผลิตภัณฑ์)  และแผนที่  
กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้/ผู้กู้ร่วม พร้อมใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
 ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้กู้/ผู้กู้ร่วม พร้อมใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนามรณบัตร    
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (บุคคลธรรมดา) 
กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล  
 ส าเนาหนังสือรับรอง, วัตถุประสงค์, และบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน) 
 ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน   
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึน้ไปทุกราย    
 ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปทุกราย  
 ข้อมูลลูกค้า KYC/CDD Form (นิติบุคคล) 

 โปรดระบทุี่อยู่ในการจัดสง่เอกสาร  
(หนังสือค า้ประกัน /ใบเสร็จ) 
 

       
             
          
         
 

  


