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❖  ผู้ขอกู้โปรดกรอกข้อมูลท่ีเป็นจริงลงในแบบฟอร์มด้านล่างโดยละเอียด   
ซ่ึงข้อมลูของท่านถอืว่ามีความส าคัญ และมีผลต่อการพจิารณาวงเงนิสินเช่ือ ❖ 

        วันท่ี ............................................................... 

1. ข้อมูลพื้นฐำนส่วนของผู้ขอสินเช่ือ 
 ผู้ขอกู้  นิติบุคคล         บจก./หจก./หสน........................................................................................................................... 
    ท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล.....................................................................................................  
  ..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................ 
    ท่ีตั้งสถานประกอบการปัจจุบนั............................................................................................................................  
  วนัท่ีเร่ิมท าธุรกิจ..............................................โทรศพัท์...................................... E-mail........................................... 
  กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามในการย่ืนกูค้ร้ังน้ีคือ ......................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................................... 
ประเภทธุรกิจ          ผลิต       คา้ปลีก/คา้ส่ง    บริการ    
กลุ่มธุรกิจ    1. กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปที่ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ 
     2. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์หรือพลงังานชีวมวล 
    3. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์บริการทางการแพทย ์ยาแผนปัจจุบนั

และยาสมุนไพร 
     4. กลุ่มธุรกิจผูผ้ลิต/ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีหุ่นยนตห์รือระบบอตัโนมติั 
     5. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า ไดแ้ก่ ช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบเป็นยานยนตไ์ฟฟ้า 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม   
1) นาย/นาง/นางสาว  .................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน……....................…..........…....... 

สถานท่ีติดต่อ......................................................................................โทรศพัท.์...........................เบอร์มือถือ........................... 
โทรสาร.............................สถานท่ีท างาน........................................................โทรศพัท.์.........................โทรสาร.................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................. 

2) นาย/นาง/นางสาว  .................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน…………………...............……. 
สถานท่ีติดต่อ......................................................................................โทรศพัท.์...........................เบอร์มือถือ........................... 
โทรสาร.............................สถานท่ีท างาน........................................................โทรศพัท.์.........................โทรสาร.................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................. 

3) นาย/นาง/นางสาว  .................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน…………………...............……. 
สถานท่ีติดต่อ......................................................................................โทรศพัท.์...........................เบอร์มือถือ.......................... 
โทรสาร.............................สถานท่ีท างาน........................................................โทรศพัท.์.........................โทรสาร.................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................ 
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2. วัตถุประสงค์ และวงเงนิที่ขอสินเช่ือตำมโครงกำรคร้ังนี ้                                                                     (หน่วย : บาท)                                                            

วัตถุประสงค์ 
มูลค่ำ

โครงกำร 
ส่วน ออกเอง 

ขอสินเช่ือ
กองทุนฯ 

 1. เพื่อการลงทุน (ระบุ)...........................................................    

 2. เพื่อเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ     

รวม    

3.  ผู้ขอสินเช่ือ เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตำมค ำนิยำมของกองทุนพฒันำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐ 
 กิจการประเภทการผลิตสินคา้ ท่ีเป็นนิติบคุคลสัญชาติไทย โดยมีจ านวนการจา้งงานไมเ่กิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
 กิจการประเภทการให้บริการ ท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจ านวนการจา้งงานไมเ่กิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
 กิจการประเภทการคา้ปลีก ท่ีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 

ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
 กิจการประเภทการคา้ส่ง ท่ีเป็นนิติบคุคลสัญชาติไทย โดยมีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพยถ์าวร    

ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
 

4. สถำนที่ตั้งของสถำนประกอบกำร และ/หรือ เคร่ืองจักร ทีข่อสินเช่ือจำกกองทุนฯ เพ่ือปรับปรุง ลงทุนในกิจกำร เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ใคร (กรณีขอกู้เพ่ือลงทุนในสถำนประกอบกำร เคร่ืองจักร และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน) 
 กรรมสิทธ์ิของผูข้อกู ้ ปลอดภาระจ านอง 
 กรรมสิทธ์ิของผูข้อกู ้ ติดภาระจ านอง กบั........................................................................................................................ 
 กรรมสิทธ์ิของบคุคลอืน่  (ระบ)ุ................................................................................................................................................. 

 
5. ปัจจุบันกิจกำรมีกำรบันทึกรำยได้ และ งบกำรเงินของกิจกำรในรูปแบบใด   

 บนัทึกระบบบญัชีเดียว ตามเกณฑข์องกรมสรรพากร  
 ประสงคท่ี์จะเขา้สู่ระบบบญัชีเดียว/อยูร่ะหว่างเขา้สู่ระบบบญัชีเดียว 
 ไม่ประสงคจ์ะเขา้สู่ระบบบญัชีเดียว 

 
6.  ปัจจุบันมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบันกำรเงินอ่ืน หรือ มีหนีสิ้นนอกระบบ หรือไม่  

 มี  ช่ือธนาคาร/ผูใ้ห้กู.้..............................................ประเภทวงเงิน...............................วงเงินรวม....................ลา้นบาท 
 ช่ือธนาคาร/ผูใ้ห้กู.้..............................................ประเภทวงเงิน...............................วงเงินรวม....................ลา้นบาท 
 ช่ือธนาคาร/ผูใ้ห้กู.้..............................................ประเภทวงเงิน...............................วงเงินรวม....................ลา้นบาท 

 ไม่มี 
 อื่นๆ(ระบุ).............................................................................................. 
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7.  ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ กิจกำรมีประวัติกำรช ำระหนีจ้นถึงวันที่ย่ืนขอสินเช่ือ ในคร้ังนีเ้ป็นอย่ำงไร (เฉพำะกรณีที่มีวงเงินสินเช่ือ
กับสถำบันกำรเงินอ่ืน หรือ มีหนีสิ้นนอกระบบ ให้ตอบข้อนี)้ 
 เคย  

  ปรับเง่ือนไขการช าระหน้ี หรือ ปรับโครงสร้างหน้ี 
 ปรับเง่ือนไขการช าระหน้ี หรือ ปรับโครงสร้างหน้ี ตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
 ไม่เคย  ปรับเง่ือนไขการช าระหน้ี หรือ ปรับโครงสร้างหน้ี 

 ช าระครบทุกงวดตามเง่ือนไข 
 เคยคา้งช าระ รวมแลว้ไม่เกินกว่า 2 งวด และปัจจบุนัไม่มีคา่งวดคา้งช าระ ทั้งน้ีตอ้งมีประวติัการช าระหน้ีปก

ติดต่อกนั อยา่งนอ้ย 6 งวด 
 เคยคา้งช าระ รวมแลว้ไม่เกินกว่า 2 งวด และปัจจบุนัยงัมีค่างวดคา้งช าระอยู่ 
 เคยคา้งช าระ รวมแลว้เกินกว่า 2 งวด ปัจจบุนั คา้งช าระ/ไม่คา้งช าระ ค่างวด 
 

8.  ปัจจุบันผู้ขอสินเช่ือ อยู่ระหว่ำงย่ืนควำมประสงค์ หรือได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินจำกกองทุนใดบ้ำง (ระบุ)   
 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  โครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดยอ่ม วงเงิน 1,000 ลา้นบาท 
  มาตรการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม วงเงิน 2,000 ลา้นบาท 
  โครงการสนบัสนุน SMEs รายยอ่ย วงเงิน 10,000 ลา้นบาท 

 เงินทนุหมนุเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหตัถกรรมไทย  
 กองทุนพฒันาเอสเอม็อีตามแนวประชารัฐ  
 ไม่มี  

 
9. ประวัติผู้ขอกู้ และ ข้อมลูธุรกิจ (กรุณากรอกขอ้มูลอยา่งละเอียด เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาสินเช่ือ) 

 ประวติัความเป็นมาของกิจการ  

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
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ประวติัของผูบ้ริหารหลกัของกิจการ (รายละเอียดช่ือ นามสกุล /การศึกษาสูงสุด / ประวติัการท างาน /ช่ือเสียงทางสังคม) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ประเภทผลิตภณัฑ/์บริการ ................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ลูกคา้/ปัจจบุนั และลูกคา้เป้าหมาย  .................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
รายช่ือลูกคา้รายใหญ่ (3 ราย ) 
1. .....................................................................................................ประวติัการติดต่อ.............ปี สัดส่วน.............. %ต่อยอดขาย 
2. .....................................................................................................ประวติัการติดต่อ.............ปี สัดส่วน.............. %ต่อยอดขาย 
3. .....................................................................................................ประวติัการติดต่อ.............ปี สัดส่วน.............. %ต่อยอดขาย 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย.................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
รายช่ือผูข้ายวตัถุดิบ/Supplier รายใหญ่ (3 ราย) 
1. .......................................................................................................ประวติัการติดต่อ.............ปี สัดส่วน............. %ต่อยอดซ้ือ 
2. .......................................................................................................ประวติัการติดต่อ.............ปี สัดส่วน............. %ต่อยอดซ้ือ 
3. ......................................................................................................ประวติัการติดต่อ.............ปี สัดส่วน.............. %ต่อยอดซ้ือ 
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10. ผลประกอบกำรท่ีเกิดขึน้จริง(เฉพำะกิจกำรท่ีขอกู้) เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ   
(1) รายได ้(หน่วย : บาท)   

 - ขายในประเทศ                         % ขายเงินสด               บาท / ขายเงินเช่ือ                บาท ระยะเวลา        วนั 
 - ขายต่างประเทศ                           % ขายเงินสด               บาท / ขายเงินเช่ือ                บาท ระยะเวลา        วนั 

(2) ตน้ทุนขาย  ซ้ือเงินสด                บาท / ซ้ือเงินเช่ือ                 บาท ระยะเวลา        วนั 
(3) ก าไรขั้นตน้    (เท่ากบั ขอ้ (1) หกัลบดว้ย ขอ้ (2)) 
(4) ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร     
(5) ก าไรสุทธิ  (เท่ากบั ขอ้ (3) หกัลบดว้ย ขอ้ (4)) 

 
กิจการมีลูกหน้ีการคา้รอเรียกเก็บเงิน จนถึงวนัท่ีขอกู ้  จ านวน     บาท 
กิจการมีสินคา้คงเหลือ (สตอ็ค) จนถึงวนัท่ีขอกู ้   จ านวน     บาท 
(แยกเป็น วตัถุดิบ จ านวน        บาท สินคา้ส าเร็จรูป จ านวน             บาท) 
กิจการมีเจา้หน้ีการคา้ จนถึงวนัท่ีขอกู ้จ านวน     บาท ระยะเวลาจ่ายเงิน        วนั  
 

11. โครงกำรที่ขอสินเช่ือคร้ังนี ้มคีวำมประสงค์ที่จะได้รับกำรส่งเสริมและพฒันำจำกกองทุนฯ ในด้ำนใด (ระบ)ุ 
 1. การพฒันาเทคโนโลยี (ระบุ)  
 2. การพฒันานวตักรรม (ระบุ)  
 3. การสร้างมาตรฐานสินคา้และบริการ (ระบ)ุ  
 4. การตลาด (ระบุ)  
 5. การจดัท าระบบบญัชี (ระบ)ุ  

 
  12. เอกสำรที่ส่งมำด้วย - แผนธุรกิจโครงกำร  
 
 
 
 
             
   ลงช่ือ        ผู้ขอสินเช่ือ 

 ( ) 
                                     ต าแหน่ง       

 

ประทับตรำ 



 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรบัการสนบัสนนุดา้นสนิเชือ่ 
กองทนุพฒันาเอสเอม็อตีามแนวประชารฐั โครงการสนิเชือ่ เพิม่ศกัยภาพ SME 

...................................................... 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรบัการสนบัสนนุดา้นสนิเชือ่ 
รายการเอกสาร ครบถว้น 

1. ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ   

    เพ่ิมศักยภาพ SME พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือประทับตรา 

    นิติบุคคล (ถ้ามี)                 

 

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วน พร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น 
 

3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง (บอจ.2) 
 

4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจ 

    ลงนามแทนนิติบุคคล 
 

5. ภาพถ่ายสถานประกอบการ 
 

6. ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20 (ถ้ามี) 
 

7. เอกสารทางการเงิน  (ถ้ามี) 

     งบการเงิน (งบส่งสรรพากร) 

     รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) 

     เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท 

     สำเนาใบเสร็จชำระหนี้ 

 

8. แผนธุรกิจรายละเอียดการใช้วงเงิน 
 

9. หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ  (ถ้ามี) 
 

10. อ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ :  หลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ   
โครงการสินเชื่อ เพิ่มศักยภาพ SME ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตรา  
นิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกฉบับ 

 
   ลงชือ่...............................................................ผูข้อสนิเชือ่ 

 (......................................................................................... ) 
                            ตำแหน่ง .......................................................................... 

ประทบัตรา
(ถา้ม)ี 


