หนังสือรับรองโดยธนาคาร

หนังสื อรับรองการเป็ นธุรกิจทีม่ นี วัตกรรม เทคโนโลยี
โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)
วันที่
ธนาคารขอรับรองว่าผูป้ ระกอบการ SMEs
เป็ นธุรกิจที่มี  นวัตกรรมใหม่ (Innovation) หรื อ  เป็ นธุรกิจที่มีสินค้า/บริ การ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม (Differentiation)
 ผูร้ ่ วมวิจยั และพัฒนา  ผูจ้ า้ งวิจยั และพัฒนา

โดยมีลกั ษณะเป็ น  ผูว้ ิจยั และพัฒนา
 ผูร้ ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ผูใ้ ช้เทคโนโลยี

 อื่นๆ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อธิ บายพอสังเขป)

โดยกรรมสิ ทธิ์ ของนวัตกรรมดังกล่าว เป็ นของ  ผูป้ ระกอบการ SMEs  อื่นๆ โดยเป็ นของ
ซึ่ งมีความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการ SMEs คือ
ธนาคารขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการ
ค้ าประกันสิ นเชื่อโครงการค้ าประกันสิ นเชื่อสาหรับผูป้ ระกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคาร
(ประทับตราถ้ามี)
(

)
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน

หมายเหตุ ธุ รกิ จที่ มีสิ นค้า /บริ การ/กระบวนการ ที่ มีความแตกต่ างจากเดิ ม (Differentiation) หมายถึ ง การใช้เทคโนโลยี ท าให้เกิ ดการ
ปรั บปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต /ให้บริ การในธุ รกิ จหลัก อาทิเช่ น การพัฒนาวัตถุดิบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ระบบ
มาตรฐาน กระบวนการ บรรจุภณ
ั ฑ์ และเครื่ องจักร โดยมีเป้ าหมายที่จะก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรื อประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มมากขึ้น
หรื อลดต้นทุน หรื อเพิ่มยอดขาย หรื อพัฒนาเป็ นสิ นค้า/บริ การใหม่
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Confirmation letter
ธนาคาร

Innovation and Technology Enterprise Confirmation Letter
Portfolio Guarantee Scheme for Start-up & Innovation

Date …………………………………………..…
We certify the SMEs ………………………………….………………….…………………………, as the following information.
- Being an enterprise with  innovation

or

 differentiated products/services/process

- Business type  researcher & developer  research & development associate  research & development employer
 technology client
 technology user
 others
- Details (in brief) ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
- The ownership of the innovation is  the SMEs  others (please specify): ……………………………………………………...
which relating to the SMEs as ………………………………………………………………………………………………………………...
We certify that the above information complies with all terms and conditions stated in the rules and regulations of the
Portfolio Guarantee Scheme for Start-up & Innovation.
For your kind consideration.

[Company stamp (if any)]

Sincerely yours,
………………………………………………. (bank)
………………………………………………………
(……………………………………………………….)
Authorized Officer

Note The business with differentiated products/services/process uses technology to improve the processing/service of the main
business, such as material development, product innovation, standard system, process, packaging or machines, to improve
products, results, and efficiency, reduce budget, increase sales volume or develop new products/services.
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