แบบฟอรมคําขอสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายยอย
ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1. ขอมูลของผูขอกู
1.1 ชื่อ – นามสกุล ของผูขอกู
 1.บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………….………………………….…
ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………....วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) …………………..…………………………………..………..….
สถานภาพ โสด  สมรส  หมาย  หยา ชื่อ –นามสกุลคูสมรส……………………..……………………………………………………………….…
 2.บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………….…………………………………….………………
ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………….…วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) ……………………………………………..………………….….
สถานภาพ โสด สมรส  หมาย หยา ชื่อ –นามสกุลคูสมรส……………………………………………………………………………………………
 ทะเบียนการคาเลขที่ ……………………………………………วันที่จดทะเบียนการคา………………………………………………………………….…
ชื่อกิจการ……………………….……………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
ที่ตั้งสถานประกอบการ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
โทรศัพท…………….…………………………………โทรศัพทมอื ถือ……………..………. Fax………………..……………….…………………………….…
 นิติบุคคล
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ……………………..…………………………………………………………………………………….……………....
 ชื่อนิติบุคคล ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ผูถือหุนสัญชาติไทย..............% ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
วันที่จดทะเบียน…………….………………..…ทุนจดทะเบียน……………………………….ลบ.ชําระแลว…………………………………………...ลบ.
ที่ตั้งสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………..…..
โทรศัพท…………………………………………โทรศัพทมือถือ……………..……………. Fax……….………………….……………………………...…….…
ชองทางที่ตดิ ตอได /บุคคลที่สามารถติดตอได
 ชื่อ –สกุลผูทสี่ ามารถติดตอได ……………………………………………………………………………………………………………………………….….…
ที่อยูเลขที…
่ ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
โทรศัพท………………………..……………………โทรศัพทมือถือ………………….……………. Fax………….………………………….……………….…
1.2 ที่อยูปจจุบันของผูข อกู  ตามบัตรประจําตัวประชาชน  ตามหนังสือรับรอง  อื่นๆ (โปรดระบุ)
ที่อยูเลขที…
่ …………………………………………………………………………………………………………..….…………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….
1.3 ธุรกิจที่ขอกู  ภาคผลิต  ภาคบริการ  คาสง  คาปลีก
ประเภทธุรกิจไดแก ................................................ดําเนินธุรกิจมาแลว................ป จํานวนคนงาน.................คน
1.4 ผลประกอบการ (เฉลี่ย 12 เดือน)(เจาหนาที่กรอกขอมูลจากการสัมภาษณลูกคาและพิมพใหลูกคาลงนาม)
1.ยอดขาย / รายได
2.หักตนทุนสินคาเพื่อขาย / บริการ
3.กําไรขั้นตน ( 3 = 1 – 2 )
4.หักคาใชจายในการขายและบริหาร
5.กําไรคงเหลือ/กําไรกอนหักคาเสื่อมราคา( 5 = 3 – 4 )
6.หักภาระหนี้รวม
7.รายไดคงเหลือสุทธิ ( 7 = 5 – 6)

บาท / เดือน
บาท / เดือน
บาท / เดือน
บาท / เดือน
บาท / เดือน
บาท / เดือน
บาท / เดือน
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2. ขอมูลรายละเอียดคําขอกู
2.1.วัตถุประสงคที่จะใชเงินกูและจํานวนวงเงินที่ตองการ
 1.ลงทุน / ปรับปรุง / ขยายสถานประกอบการ
 2.ลงทุนซื้อเครื่องจักร/ อุปกรณ / ระบบงาน
 3.เงินทุนหมุนเวียน
4.รวมวงเงินกูที่ตองการทั้งสิ้น (1+2+3)
5.วงเงินสินเชื่อเดิมที่มีกับ ธพว.
6. รวมวงเงินทั้งสิ้น (4 + 5)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.2.ประเภทหลักประกัน
 บุคคล
 บสย.
3. รายไดและการจางงาน
 เขาเกณฑรายได ไมเกิน 50 ลานบาท หรือการจางงานไมเกิน 50 คน
 ไมเขาเกณฑ
4. ผูขอกูตองไมเปนหนี้ NPLs ไมถูกดําเนินคดี ไมเปนบุคคลลมละลาย ณ วันที่ ยื่นใบคําขอเขารวมโครงการ
4.1  เปน NPLs
 ไมเปน NPLs
4.2  ถูกดําเนินคดี
 ไมถูกดําเนินคดี
4.3  เปนบุคคลลมละลาย
 ไมเปนบุคคลลมละลาย
5. ผูขอกูตองเปนสมาชิกสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาดยอม (สสว.)
 เปนสมาชิก สสว. เลขที่สมาชิก........................

 ไมเปนสมาชิก สสว.

6. ผูขอกูตองไมเคยไดรับการชวยเหลือดานการเงินจาก
6.1 กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในโครงการพลิกฟนวิสาหกิจ
ขนาดยอม วงเงิน 1,000 ลานบาท
6.2 กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการดําเนินการตามมาตรการ
ฟนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดยอม วงเงิน 2,000 ลานบาท
6.3 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
1.) สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 10,000 ลานบาท
2.) สินเชื่อฟนฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสําหรับ
SMEs – คนตัวเล็ก ภายใตกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม วงเงิน 8,000 ลานบาท
3.) สินเชื่อ SMEs โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ลานบาท

 เคย

 ไมเคย

 เคย

 ไมเคย

 เคย

 ไมเคย

 เคย

 ไมเคย

 เคย

 ไมเคย

7. สนใจพัฒนาดานใด  การตลาด  การผลิต  การจัดการ  การบัญชี/การเงิน
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ หากใหขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง
ซึ่งควรแจง อันเปนผลทําใหไดรับสินเชื่อไปจาก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อันเปนการ
กระทําที่มีมูลความผิดทางอาญา ขาพเจายินดีให สสว. ดําเนินการตามกฎหมายและไมวา สสว. จะตรวจสอบขอเท็จจริง
ตามขอมูลที่ขาพเจาใหกับ สสว. หรือไมก็ตาม ขาพเจายินยอมให สสว. ทําการตรวจสอบขอมูลสวนตัวของขาพเจากับ
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สสว. สถาบันการเงินอื่น บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด หรือบุคคลอื่นใด และเมื่อ สสว. ไดใหสินเชื่อแลว ขาพเจาตก
ลงยินยอมให สสว. สงขอมูลเครดิตของขาพเจาใหแกบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (ถามี) เพื่อเปดเผยหรือใหขอมูล
ที่เปนประโยชนแกสมาชิกของ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด เหมือนกับขอมูลที่เปดเผยแก สสว. และใหความ
ยินยอมแก บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ในการตรวจสอบ หรือแกไขความถูกตองของขอมูลเครดิตของขาพเจา
ขาพเจาทราบดีวา สสว. สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อตามคําขอนี้โดยไมตองชี้แจงแสดงเหตุ รวมทั้ง สสว. ไม
ตองสงคืนใบคําขอพรอมเอกสารประกอบ ทั้งนี้ขาพเจาตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่ สสว. กําหนด และ
เมื่อไดชําระไปแลว ขาพเจาตกลงและรับทราบวาจะไมสามารถเรียกคืนได ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม

ประทับตราบริษัท /
หจก.
( นิติบุคคล )

ลงชื่อ....................................................................ผูขอกู
(.....................................................................)
ผูรับเรื่อง.................................................................เจาหนาทีห่ นวยรวมดําเนินการ
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