คําขอรับบริ การประกันการลงทุน

คําขอรับบริการประกันความเสีย งการลงทุน
(Definitive Application Form)
ข้อมูลผูเ้ อาประกัน
ชือผูข้ อเอาประกัน
ทีอ ยู่
โทรศัพท์
E-mail

โทรสาร
Website

ชือบุคคลทีส ามารถติดต่อได้
โทรศัพท์

โทรสาร

ธุรกิจหลักในปัจจุบนั ของผูเ้ อาประกัน

ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจของผูเ้ อาประกัน

ประเภทของผูเ้ อาประกัน
ο บุคคลสัญชาติไทย
% ของทุนทัง; หมด
ο นิตบิ คุ คลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทยโดยผูม้ สี ญั ชาติไทยถือหุน้
ο นิตบิ คุ คลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีนิตบิ คุ คลสัญชาติไทยลงทุน
% ของทุนทัง; หมด
ο อืน ๆ
การติดต่อกับ ธสน. ในบริการอืน ๆ
ο ไม่มี
ο มี โปรดระบุ
1

ข้อมูลบริษทั
จํานวนพนักงานทัง; หมด
คน
มูลค่าสินทรัพย์
บาท
ส่วนของเจ้าของ
บาท
รายได้ต่อปี
บาท
กรุณาแนบเอกสารสําคัญทางการเงินของบริษทั ดังต่อไปนี;
ο งบกําไร-ขาดทุน
ο งบดุล
ο งบกระแสเงินสด
ข้อมูลโครงการ
ชือโครงการ
ชือบริษทั ทีใ ช้ในการลงทุน (Name of Project Enterprise)
ประเทศทีไ ปลงทุน
ทีต งั; ของโครงการ และแผนที (กรุณาแนบเอกสารต่างๆ ทีเ กียวข้อง)
เบอร์โทรศัพท์ (รหัสประเทศ-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์)
เบอร์โทรสาร
E-mail/Website
รายละเอียดโครงการ

สถานะของโครงการ
ο เป็ นโครงการใหม่
ο เป็ นโครงการทีด าํ เนินงานอยู่ในขณะนี;และอยู่ในระหว่างการดําเนินการขยาย
ο เป็ นโครงการทีอ ยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
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ประเภทสินค้าทีผ ลิต / ประเภทบริการ (ราคา, ปริมาณ)

วัตถุดบิ ทีใ ช้ในการผลิต / ให้บริการ (ราคา, แหล่งทีม า)

สัดส่วนของต้นทุนในการดําเนินงาน
ประมาณการต้นทุนของโครงการ
ค่าก่อสร้างโครงการ (อาคาร,ทีด นิ ฯลฯ)
ค่าวัตถุดบิ
ค่าแรง
ค่าโสหุย้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
อืน ๆ ระบุ

มูลค่า

คิดเป็ นร้อยละของมูลค่าโครงการ

การจ้างงานของโครงการ
แหล่งแรงงาน
จากประเทศทีต งั; ของโครงการ
จากประเทศอืน (ระบุชอื ประเทศ)
รวม

ประเทศ

จํานวนคน

ประโยชน์/ผลกระทบของโครงการนี;ต่อเศรษฐกิจ การจ้างงานและสังคมของประเทศทีต งั; ของโครงการ
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ผลกระทบของโครงการต่อสิง แวดล ้อม

มีการร่วมดําเนินการ (Joint Venture, Consortium, etc.) ในโครงการหรือไม่
ο ไม่มี
ο มี โปรดระบุ

โครงการนี;ได้รบั การอนุมตั จิ ากหน่วยงานใดของรัฐบาลประเทศทีต งั; ของโครงการ
รูปแบบ ใบอนุญาต และสิทธิพเิ ศษต่างๆ ทีโ ครงการได้รบั จากประเทศทีต งั; ของโครงการหรือจากประเทศไทย

โครงการจะเริมดําเนินการลงทุนประมาณวันที

แหล่งทีมาของเงินทุน
มูลค่าโครงการ
มูลค่าเงินลงทุน
อัตราผลตอบแทนในการลงทุนโดยประมาณ
ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ
ปี

(บาทหรือดอลลาร์สหรัฐ)
(บาทหรือดอลลาร์สหรัฐ)
%

ธนาคารเพือ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยสนับสนุนการให้สนิ เชือหรือไม่
ο ไม่ใช่
ο ใช่ มูลค่าเงินกู ้

(บาทหรือดอลลาร์สหรัฐ)
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แหล่งเงินทุนของโครงการ (Equity)
เงินทุน* (บาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ)
ชือผูถ้ อื หุน้

มูลค่าเงินลงทุนจากผูถ้ อื หุน้

*ในกรณีพ;นื ทีไ ม่เพียงพอ สามารถแนบเอกสารเพิม เติมได้

แหล่งเงินกูอ้ นื ๆของโครงการ (Loan)
เงินกู*้ (บาทหรือดอลลาร์สหรัฐฯ)
ชือผูใ้ ห้กู ้

มูลค่าเงินกู ้

อัตราดอกเบี;ย

*ในกรณีพ;นื ทีไ ม่เพียงพอ สามารถแนบเอกสารเพิม เติมได้

รายละเอียดด้านการตลาด
กลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
แผนการจําหน่าย
จําหน่ายสินค้าหรือบริการภายในประเทศร้อยละ
จําหน่ายสินค้าหรือบริการต่างประเทศร้อยละ
ลูกค้าหลัก
ชือ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเทศ

5

สกุลเงินทีใ ช้กาํ หนดราคาขาย
ราคาขายในอดีตหรือราคาขายในตลาดโลก
คู่แข่งขัน
การขอรับบริการประกันความเสียงการลงทุน
สกุลเงินทีข อรับประกัน

(บาท/ ดอลลาร์สหรัฐ/ ยูโร/ เยนญีป่ นุ / ปอนด์สเตอร์ลงิ )

ลักษณะความคุม้ ครองทีข อรับบริการ
ο ความคุม้ ครองในส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Equity)
ο ความคุม้ ครองในส่วนของเงินกูท้ ใี ช้ในการลงทุน (Loan)
ความคุม้ ครอง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของเงินกูท้ ใี ช้ในการลงทุน
รวมทัง6 หมด

มูลค่าทีข อรับความคุม้ ครอง

ระยะเวลาทีข อรับความคุม้ ครอง*

*ตํา สุด 3 ปี และ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

อัตราความคุม้ ครองทีจ ะขอรับบริการ

(ทัง; นี;ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 90)

ประเภทของความเสีย งทีข อรับบริการ
ο ความเสีย งจากการไม่สามารถโอนหรือแลกเปลีย นเงินตรา (Inconvertibility or Transfer Restriction)
ο ความเสีย งจากการเวนคื น ทรัพ ย์ หรื อ การเข้า ยึ ด หรื อ โอนกิ จ การของผู ล้ งทุ น มาเป็ น ของรัฐ บาล
(Expropriation)
ο ความเสีย งจากการเกิดสงครามและเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง (War and Civil Disturbance)
ο ความเสีย งจากการทีร ฐั บาลของประเทศทีผ ูล้ งทุนไปลงทุนไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา (Breach of Contract)
มีการทําประกันหรือคาดว่าจะทําการประกันการลงทุนกับองค์กรรับประกันอืน หรือไม่
ο ไม่มี
ο มี โปรดระบุชอื องค์กร
ชือบุคคลติดต่อ
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ผูเ้ อาประกันเคยมีการติดต่อกับหน่วยงานรับประกันการลงทุนอืน หรือไม่ (ถ้ามีกรุณาแนบเอกสารทีเ กียวกับการติดต่อ)

รายการเอกสารแนบประกอบการขอรับบริการประกันความเสียงการลงทุน
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

แผนการดําเนินโครงการหรือแผนการเบิกถอนเงินกู ้
สําเนาบัตรอนุญาตการลงทุนในต่างประเทศ
สําเนาสัญญาการก่อสร้างโครงการ
สําเนาสัญญาสัมปทาน (ถ้ามี)
สําเนาสัญญาการร่วมทุน (ถ้ามี)
สัญญาเงินกูห้ รือร่างสัญญาเงินกู ้ (หากเป็ นร่างสัญญาเงินกูต้ อ้ งนําสัญญาเงินกูฉ้ บับจริงมายืน ภายหลัง)
เอกสารสําคัญของผูข้ อรับบริการ
ο หนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษทั
ο ทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ο ใบทะเบียนการค้า
ο บัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ο ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
ο ใบรับรองการจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์
ο ใบรับรองตรายางของบริษทั
ο บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผูม้ อี าํ นาจ
ο รายงานการประชุมของบริษทั ทีม มี ติให้ใช้บริการประกันความเสีย งการลงทุน

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ไม่เคยทําสัญญาใด ๆ ทีม ผี ลกระทบต่อเงือ นไขในกรมธรรม์ประกันความเสีย งการลงทุน และ
ข้าพเจ้าจะไม่ทาํ สัญญาดังกล่าว เว้นแต่ ได้รบั อนุ ญาตจากธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี;ขา้ พเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ในคําขอรับบริการประกันความเสีย งการลงทุน รวมทัง; เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ทีย นื ต่อ ธสน. ตามรายการในเอกสารแนบเป็ นข้อมูลและเป็ นเอกสารล่าสุด อีกทัง; เป็ นความจริงทุกประการโดย
มิได้ปิดบังข้อมูลใดๆ ทีอาจมีผลกระทบกับกรมธรรม์ประกันความเสียงการลงทุนและหากมีการเปลีย นแปลงใด ๆ ข้าพเจ้า
จะแจ้งให้ ธสน. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
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นอกจากนี; ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในข้อกําหนด และเงือ นไขของบริการประกันการลงทุน และตกลงชําระค่ า
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นจํานวน 0.1% ของวงเงินรับประกันสูงสุด แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทัง; นี;ขา้ พเจ้าจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวน
ดังกล่าวในกรณีทขี า้ พเจ้ามิได้ไปลงนามในกรมธรรม์ ภายหลังจากที ธสน. อนุมตั ใิ ห้บริการรับประกันความเสีย งการลงทุนแล ้ว

(ชือนิตบิ คุ คล/บุคคล ทีข อเอาประกันการลงทุน)
โดย
(

ผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทน
)
ลายมือชือและตราประทับ
วันที
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