เลขที่ใบคาขอ .................................................

ผูร้ ับเรื่ อง...................................................
วันที่รับเรื่ อง....................................................

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2298-8800 โทรสาร 0-2298-3082

Call Center 1301
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ................................

ใบคาขอรับการอุดหนุน หรื อ การร่ วมทุน ตามมาตราการฟื้ นฟูกจิ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
 ขอรับการอุดหนุน......................................บาท
 ขอรับการร่ วมทุน................................................บาท
1. ผูข้ อร่ วมโครงการ ชื่อกิจการ ................................................................................... ชื่อผูป้ ระกอบการ.......................................................................
 บุคคลธรรมดา (มีทะเบียนพาณิ ชย์ )
 นิติบุคคล
ที่อยู่
เลขที่..................หมู่ที่................ซอย..........................................ถนน.........................................ตาบล......................................อาเภอ...................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................................. โทรศัพท์บา้ น.........................................
โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร................................................. อีเมลล์.............................................................................
ที่ต้ งั กิจการ/โรงงาน เลขที่..................หมู่ที่.......ซอย..................................ถนน..................................ตาบล...............................อาเภอ......................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................
โทรศัพท์บา้ น.........................................โทรศัพท์มือถือ.......................................โทรสาร........................................ อีเมลล์...................................
2. ประเภทธุ รกิจ
 ภาคอุตสาหกรรม
 ภาคการเกษตรเชิ งธุรกิจ
 ภาคการค้า
 ภาคบริ การ
ประเภทสิ นค้า/บริ การ..........................................................................................................................................................................................................................................
3. กิจการยังดาเนินการอยูห่ รื อไม่
 ยังดาเนินกิจการอยู่
 หยุดดาเนินกิจการ
4. วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ  หมุนเวียนในกิจการ  ปรับปรุ งกิจการ  ขยายกิจการ
 ลงทุน  อื่นๆ.............................................................................
5. ปัญหากิจการด้านการบริ หารจัดการ...................................................................................................................................................................................................................................
ด้านแรงงานและบุคลากร..............................................................................................................................................................................................................................
ด้านการผลิต/การบริ การ...............................................................................................................................................................................................................................

ด้านการเงิน/การบัญชี.............................................................................................................................................................................................................
ด้านอื่น ๆ ....................................................................................................................................................................................................................................................
6. สถานะทางกฎหมาย
 ปกติ
 ฟ้อง/ดาเนินคดี  พิพากษา
 ประนีประนอมยอมความ
 บังคับคดี
 พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 อื่นๆ
7. สถานภาพทางการเงิน
 ลูกหนี้ปกติ
 ลูกหนี้ NPL
 ปรับสัญญาชาระหนี้
 ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
 ยืน่ คาร้องขอฟื้ นฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่9) พ.ศ. 2559 และศาลได้รับคาร้องขอไว้พิจารณาแล้ว

8. การติดต่อกับสถาบันการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
ธนาคาร

O/D

เงินกู้

อื่นๆ

1
2
3
4
9. ใบรับรองการตรวจเครดิตบูโร (คืนให้ผกู ้ หู้ ลังตรวจสอบแล้วเสร็ จ)
 มี
 ไม่มี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นความจริ งทุกประการ หากให้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ ง ข้าพเจ้ายินดีให้ สสว. ดาเนิ นการตามกฎหมาย และ จะ
ไม่ยกขึ้นกล่าวอ้างเป็ นข้อต่อสู้ไม่วา่ กรณี ใด รวมทั้งยินยอมให้สถาบันการเงิน หน่วยร่ วม หรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องให้ขอ้ มูลเปิ ดเผยข้อมูลหรื อความเห็ น เพื่อประกอบการ
พิจารณาโดยไม่ถือว่าเป็ นการปฏิ บตั ิผิดกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ และ สสว. สงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิ เสธการอนุ มตั ิ เงิ นตามคาขอนี้ โดยไม่ตอ้ งชี้ แจงแสดงเหตุผล
และไม่ตอ้ งคืนสรรพเอกสาร ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ สสว./หน่วยร่ วมกาหนด
ลงชื่อผูร้ ับ/ตรวจใบคาขอ...............................................................
(.................................................................)
............../....................../......................
โทรศัพท์ผรู้ ับคาขอกู.้ .........................................................

ลงชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ................................................................
(.................................................................)
............../....................../......................
ประทับตรา (กรณี นิติบุคคล)

ความเห็นของผู้วิเคราะห์ สสว.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

เห็นควรอนุมตั ิ

 การอุดหนุ น

 การร่วมทุน

 จานวนเงิน .................. บาท

1. เงื่อนไขของการให้เงินอุดหนุน / เงินร่วมทุน
1.1 ระยะเวลาการให้เงินอุดหนุน / เงินร่วมทุน
1.2 ระยะเวลาปลอดชาระคืน …… เดือน (เดือนที.่ .............. กรณีเงินอุดหนุน)
1.3 ผ่อนชาระคืนทุกสิน้ เดือน จานวนเดือนละ.............................บาท (เดือนที.่ .............. กรณีเงินอุดหนุน)
2. เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน
2.1 ........................................................................................................................................................................................
2.2 .......................................................................................................................................................................................
3. เงื่อนไขอื่นๆ
3.1 .........................................................................................................................................................................................
3.2 .........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้วิเคราะห์
( ........................................................................ )
ความเห็นของผู้อานวยการโครงการ
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................................
( ........................................................................ )

ผู้อานวยการโครงการ

ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................................................
( นางสาลินี วังตาล )
ผูอ้ านวยการ
สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(เอกสารแนบ 1)

เอกสารประกอบการขอรับการอุดหนุน หรื อ การร่ วมทุน สําหรับนิตบิ ุคคล
รายการเอกสาร

ครบถ้ วน

1. สําเนาหนังสื อรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ หนังสื อบริ คณฑ์สนธิและข้อบังคับ หนังสื อรับรองตราประทับ (บอจ. 3)
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (บอจ. 5) (สําเนาไม่เกิน 30 วันนับจากวันยืน่ คําขอ)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นใหญ่ซ่ ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 50%
3. รายงานการประชุม ผูถ้ ือหุ้น
4. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
5. สัญญากูย้ มื เงิน จากสถาบันการเงินเดิม
6. สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
7. คําฟ้อง / คําพิพากษา / คําขอรับชําระหนี้

เอกสารประกอบ สําหรับบุคคลธรรมดามีทะเบียนพาณิชย์
รายการเอกสาร

ครบถ้ วน

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบทะเบียนพาณิ ชย์
3. สัญญากูย้ มื เงิน จากสถาบันการเงินเดิม
4. สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
5. คําฟ้อง / คําพิพากษา / คําขอรับชําระหนี้
6. เอกสารอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ เช่น หลักฐานการขึ้นทะเบียนกับ สสว. เป็ นต้น

คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับการอุดหนุน หรื อการร่ วมทุน
1. เป็ นผูป้ ระกอบการ ที่ไ ด้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั สสว. (ทะเบียนเลขที่ ........................................................ )

ใช่

ไม่ไ ช่

2. กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาต้องมีสญ
ั ชาติไ ทยและต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อจดทะเบียนหรื อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่

ใช่

ไม่ไ ช่

3. กรณี เป็ นนิติบุคคลต้องมีจาํ นวนหุ้นที่มีบุคคลสัญญาไทยถืออยูเ่ กินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด

ใช่

ไม่ไ ช่

4. เป็ นผูป้ ระกอบการที่ผา่ นการวินิจฉัยเชิงลึกในโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิม่ ขีดความสามารถ SMEs ของสํานักงาน

ใช่

ไม่ไ ช่

ใช่

ไม่ไ ช่

6. ไม่ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย

ใช่

ไม่ไ ช่

7. ไม่ดาํ เนินกิจการที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี

ใช่

ไม่ไ ช่

8. ไม่อยูร่ ะหว่างถูกเพิกถอนหรื อตัดสิ ทธิการได้รับความช่วยเหลือ การส่งเสริ ม หรื อการสนับสนุนจากเงินกองทุน

ใช่

ไม่ไ ช่

9. มีคุณสมบัติหรื อไม่มีลกั ษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะอนุกรรมการฟื้ นฟูกิจการกําหนด

ใช่

ไม่ไ ช่

เกี่ยวข้อง หากเป็ นการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้

หรื อหน่วยร่ วมที่ดาํ เนินโครงการดังกล่าวให้แก่สาํ นักงาน หรื อเป็ นผูป้ ระกอบการที่ศูนย์ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs Rescue Center) ของกระทรวงอุตสาหกรรมวินิจฉัยว่า กิจการมีศกั ยภาพสามารถดําเนินการการต่อไปได้
หรื อเป็ นผูป้ ระกอบการที่ศาลได้รับคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย (ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559) ไว้พิจารณาแล้ว
5. ไม่เคยได้รับเงินกูใ้ นโครงการเงินทุนพลิกฟื้ นวิสาหกิจขนาดย่อม เว้นแต่เป็ นกิจการที่อยูใ่ นประเภทธุรกิจที่รัฐบาล
ให้การสนับสนุนและมีความจําเป็ นต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการฟื้ นฟูกิจการอย่างยัง่ ยืน

ลงชื่อผูร้ ับเอกสาร..................................................................
(.....................................................................)
............../....................../.........................
โทรศัพท์ผรู้ ับเอกสาร.............................................................

ลงชื่อผูข้ อร่ วมโครงการ ................................................................
(.....................................................................)
............../....................../.........................

ประทับตรา (กรณี นิติบุคคล)

(เอกสารแนบ 2)
แผนที่พร้ อมภาพถ่ ายสถานประกอบการ
ผูข้ อ
นิติบุคคล ชื่อกิจการ...................................................................ชื่อผูป้ ระกอบการ.................................................................
บุคคลธรรมดา ชื่อกิจการ..........................................................ชื่อผูป้ ระกอบการ.................................................................
ที่ต้งั สถานประกอบการ เลขที่.......................อาคาร........................................หมู่ที่..............ถนน...............................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................โทรศัพท์.................................................

ลงชื่อ...................................................................................
(.....................................................................)
............../....................../.........................
ประทับตรา (กรณี นิติบุคคล)

