ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ดำเนินธุรกิจมำกกว่ำ 3 ปี)

รางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 (ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี)

(โปรดระบุ ✔ รางวัลที่ต้องการสมัครเพียง 1 ประเภทเท่านั้น)
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน (โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจนที่สุด)
1.1 ชื่อสถานประกอบการ….………………...………………………...…......…....….……......……ปีที่จดั ตั้งกิจการ (พ.ศ.).…………….................….............
รหัสสมาชิก สสว. (ถ้ามี).…………………….……………………....………...รหัสสมาชิก SME CONNEXT (ถ้ามี).………..………………………………………....
1.2 ชื่อเจ้าของกิจการ/ผู้มีอานาจลงนามแทนกิจการ
ชื่อ-นามสกุล………………….………………...........................…….....................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน……………………….....…………………........
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…………….........................…หมู่............……ซอย.....................................................ถนน..........................................................
แขวง/ตาบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อาเภอ…………………......………………………………….……………..........
จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณีย์…....……….....…โทรศัพท์…….……………….........................โทรสาร……………………..........................
โทรศัพท์มือถือ….………………...………………………...…..........………....อีเมล….……………………………...………………………………...….…………….............
1.3 รูปแบบการจัดตั้งกิจการ (กรุณาเลือก 1 ข้อ ใน 1.3.1-1.3.3)
1.3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน อื่นๆ…………………………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล….……………………………...………………………………...….……………..................
1.3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่เป็นนิติบุคคล แต่จดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์)
กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Internet, Facebook, IG, อื่น ๆ)
เลขทีบ่ ัตรประชาชน….……………………………...………………………………...เลขทะเบียนพาณิชย์….……………............…............…............…......
1.3.3 กรณีได้รับการจดทะเบียน จากหน่วยงานราชการอื่น
วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์/กลุม่ ชุมชน
กิจการที่จดตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ.2478 อื่น ๆ.............................................
เลขทะเบียน.….……………………………...………………………...................………...….……………............
1.4 ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที…่ ………….........................…หมู่............……ซอย........................................ถนน..............................................
แขวง/ตาบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อาเภอ…………………......………………………………….……………..........
จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณีย์…....……….....…โทรศัพท์…….……………….........................โทรสาร……………………..........................
อีเมล….……………………………...………………………………...….…………….............เว็ปไซต์..……………………..........................……………........................
1.5 ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล)......…………………..........………………………………................................................................................
ตาแหน่ง…………………………………...........โทรศัพท์มือถือ.....……………………………….......……อีเมล..…………….....…………………………………………….
1.6 ประเภทของกิจการ
ประเภทของกิจการ
ภาคการผลิต

ภาคการค้า
ภาคบริการ
ภาคการเกษตร
ภาคอื่น ๆ

ประเภทกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ธุรกิจพลาสติกและยาง
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแร่อโลหะ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร
ธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ
ธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจซ่อมบารุง
ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ.....…………………………………………….............................................

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

ระบุสินค้า ยี่ห้อ และบริการโดยละเอียด.…………........................…………........................…………........................………….....................................
.…………........................…………........................…………........................…………..................................…………........................…………...................
วัตถุดิบในการผลิต.…………........................…………........................…………........................………….......................................................................
ท่านมีการผลิตสินค้า OTOP หรือไม่
มี
ไม่มี
จานวนคนทางาน (พนักงานประจาและรวมเจ้าของกิจการ)...........................คน รายได้.................................................................บาท/ต่อปี
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ทุนจดทะเบียน/ทุนตั้งกิจการ (ปีทเี่ ริ่มต้นกิจการ)
10,000 บ.-50,000 บ.
50,001 บ.-100,000 บ. 100,001 บ.-500,000 บ.
500,001 บ.-1,000,000 บ. 1,000,001 บ.-10,000,000 บ. 10,000,001 บ.-50 ลบ. >50-100 ลบ. >100 ลบ. >200 ลบ.
รายได้รวมต่อปี (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)
0 บ.-50,000 บ.
50,001 บ.-100,000 บ. 100,001 บ.-500,000 บ.
500,001 บ.-1,000,000 บ. 1,000,001 บ.-10,000,000 บ. 10,000,001 บ.-50 ลบ. >50-100 ลบ. >100 ลบ.
กาไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้า) <0 บ. 0 บ.-50,000 บ.
500,001 บ.-1,000,000 บ. 1,000,001 บ.-10,000,000 บ.

3. ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประกวดจากช่องทาง
โทรทัศน์

วิทยุ

หนังสือพิมพ์

นิตยสาร

50,001 บ.-100,000 บ. 100,001 บ.-500,000 บ.
10,000,001 บ.-50 ลบ. >50-100 ลบ. >100-200 ลบ.
แผ่นพับ

เว็บไซต์

Social media ต่าง ๆ

>200 ลบ.
>200 ลบ.

อื่น ๆ..............................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครเป็นจริงทุกประการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการประกวด
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ SME Start up Awards ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ มติใด ๆ ของการประกวดตลอดจนการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ข้อมูลของสถานประกอบการในใบสมัคร
จะถูกนามาใช้ประกอบการรับสมัครและคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการเท่านั้นและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

ลงชื่อ………………………………………………
(……………………………….………………)
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
วันที่ยื่นใบสมัคร……...…………………………

ประทับตรา
(ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
หรือสาเนาทะเบียนการค้า หรือสาเนาการจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการอื่น
2. รูปถ่ายสินค้า/กิจการ (ถ้ามี) 3. Company Profile (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
วิธีที่ 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com
นายอาพล วรธงไชย หรือ นางสาวอมีนา ชุดไทยสง
และ SME CONNEXT
โทรศัพท์ 08 3202 9999 หรือ 0 2619 5500 ต่อ 582
วิธีที่ 2. หรือดาวน์โหลดใบสมัคร www.smesnationalawards.com
Email : smesnationalawards2019@gmail.com
และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง
www.smesnationalawards.com
Email : smesnationalawards2019@gmail.com
หรือ โทรสาร หมายเลข 0 2954 6663 หรือส่งไปยัง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1025 ชัน้ 15 อาคารยาคูลท์ เลขที่ TSIC..................................................(สาหรับเจ้าหน้าที)่
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

www.smesnationalawards.com

SME CONNEXT

web.facebook.com/smesnationalawards

*****เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภำคม 2562*****

Line@ Account: @dkh7000r

