โปรแกรมคุ้มครองค่ าตอบแทนสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
โปรแกรมคุ้มครองค่าตอบแทนให้ เงินทุนแก่ธรุ กิจขนาดเล็กเพื่อชาระค่าเงินเดือนสูงสุดถึง 8 สัปดาห์
รวมถึงสวัสดิการ ยังสามารถใช้ เงินทุนเพื่อชาระค่าดอกเบี ้ยเงินจานอง ค่าเช่า
และค่าสาธารณูปโภคได้ อีกด้ วย
ได้ รับการยกเว้ นเต็มจานวน
เงินทุนที่ให้ อยู่รูปของสินเชื่อซึง่ ได้ รับการยกเว้ นเต็มจานวน เมื่อใช้ สาหรับค่าเงินเดือน ดอกเบี ้ยเงินจานอง
ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค (เนื่องจากมีการสมัครเข้ ามามาก ยอดเงินที่ได้ รับยกเว้ นอย่างน้ อย 75%
จะต้ องนาไปใช้ สาหรับค่าเงินเดือน)
การชาระคืนเงินสินเชื่อยังสามารถเลื่อนการชาระออกไปได้ อีกเป็ นเวลา 6 เดือน
โดยไม่จาเป็ นต้ องมีหลักประกันหรื อการค ้าประกันส่วนบุคคล
และทังรั้ ฐบาลหรื อผู้ให้ ก้ จู ะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ กับธุรกิจขนาดเล็กอีกด้ วย
ต้ องให้ พนักงานยังคงได้ รับเงินเดือน – หรื อว่ าจ้ างใหม่ โดยเร็ว
การยกเว้ นนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การรักษาสภาพการจ้ างงานของนายจ้ าง
หรื อการว่าจ้ างพนักงานใหม่โดยเร็วและรักษาระดับเงินเดือนไว้
การยกเว้ นนี ้จะลดลงถ้ ามีการลดจานวนจ้ างพนักงานเต็มเวลาลง
หรื อในกรณี ที่มีการลดเงินเดือนและค่าแรงลง
ธุรกิจขนาดเล็กทัง้ หมดได้ รับสิทธิ์นี ้
ธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 500 คน รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร องค์กรทหารผ่านศึก
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับชนเผ่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้ าของกิจการคนเดียว และผู้รับเหมาอิสระ –
ต่างได้ รับสิทธิ์นี ้ สาหรับธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนจะได้ รับสิทธิ์ในบางอุตสาหกรรม
สมัครได้ เมื่อใด
ธุรกิจขนาดเล็กและเจ้ าของกิจการคนเดียวเริ่มสมัครได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 3 เมษายน 2563
ผู้รับเหมาอิสระและผู้ประกอบอาชีพอิสระเริ่มสมัครได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 เมษายน 2563
เราขอแนะนาให้ คณ
ุ ทาการสมัครให้ เร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพราะเงินทุนนี ้มีอยูจ่ ากัด
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วิธีการสมัคร
คุณสามารถสมัครผ่านผู้ให้ ก้ ขู อง SBA 7(a) ใด ๆ ที่มีอยูเ่ ดิม
หรื อผ่านสถาบันรับฝากเงินประกันของรัฐบาลกลาง สหภาพเครดิตเงินประกันของรัฐบาลกลาง
และหน่วยงานระบบเครดิตปศุสตั ว์ที่เข้ าร่วม ผู้ให้ ก้ ทู ี่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมอื่น ๆ
จะพร้ อมให้ สินเชื่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิและลงทะเบียนในโปรแกรม
คุณควรปรึกษากับผู้ให้ ก้ ใู นพื ้นที่ของคุณว่าได้ เข้ าร่วมกับโปรแกรมนี ้หรื อไม่
สินเชื่อทังหมดจะมี
้
เงื่อนไขเดียวกันโดยไม่คานึงถึงผู้ให้ ก้ หู รื อผู้ก้ ู
คุณสามารค้ นหารายชื่อของผู้ให้ ก้ ทู ี่เข้ าร่วมโปรแกรม รวมถึงข้ อมูลเพิ่มเติมและข้ อกาหนดฉบับเต็มได้ ที่
www.sba.gov.

โปรแกรมคุ้มครองค่ าตอบแทนดาเนินงานโดยฝ่ ายบริหารธุรกิจขนาดเล็ก
ด้ วยการสนับสนุนจากกรมธนารั กษ์ ขอแนะนาให้ ผ้ ูให้ ก้ ดู ูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sba.gov หรื อ
www.coronavirus.gov

ที่มา: https://home.treasury.gov ณ วันที่ 12 เมษายน 2563
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ห้ามกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ

โปรแกรมคุ้มครองค่าตอบแทน
แบบสมัครขอสิ นเชื่อ

เลขที่ ควบคุ ม OMB: 3245-0407
วันหมดอายุ: 30/09/2563

เจ้าของกิจการคนเดียว ห้างหุ ้นส่วน C-Corp
S-Corp บริ ษท
ั จาก ัด
(
ผูร้ ับเหมาอิสระ ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ 501(c)(3) องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร 501(c)(19)
องค์กรทหารผ่านศึก ธุรกิจชนเผ่า (มาตรา 31(b)(2)(C) ของ พ.ร.บ.ธุรกิจขนาดเล็ก) อื่น ๆ

ผู้สมัคร:

ประกอบธุรกิจในชื่อ หรือ ชื่อทางการค้า (ถ้ ามี)

ชื่อกิจการตามกฎหมาย
หมายเลขผู้เสี ยภาษี (ประกันสั งคม)

ที่อยู่ของกิจการ

หมายเลขโทรศัพท์

(
ผู้ติอต่อหลัก

เงินเดือนเฉลี่ย:

$

x 2.5 + EIDL
เงินสุทธิล่วงหน้า (ถ้ามี)
เท่ากับคาขอสินเชื่อ:

)

ที่อยู่อีเมล

จานวนพนักงาน:

$

จุดประสงค์การขอสินเชื่อ
(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐เงินเดือน ☐ดอกเบี้ยค่าเช่า/จานอง ☐สาธารณูปโภค ☐อื่น ๆ (อธิ บาย):
ความเป็ นเจ้ าของของผู้สมัคร

แสดงรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าของผูถ้ อื หุ้น 20% หรื อมากกว่าของผูย้ นื่ คาขอ ให้แนบท้ายเอกสาร ถ้าจาเป็ น
ชื่อเจ้ าของ

ส่ วนของเจ้ าของ %

ตาแหน่ง

หมายเลขผู้เสี ยภาษี
(ประกันสั งคม)

ที่อยู่

หากตอบคาถาม (1) หรื อ (2) ด้านล่างนีค้ ือ “ใช่ ” จะไม่ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

คาถาม

ใช่

1.

ผูส้ มัครหรื อผูส้ มัครในนามของเจ้าของใด ๆ เป็ นผูท้ ี่ถูกระงับ ยับยั้ง เสนอให้ยบั ยั้ง ถูกประกาศให้หมดสิทธิ์ โดยสมัครใจในปัจจุบนั
โดยไม่รวมถึงการมีส่วนร่ วมในการทาธุรกรรมโดยหน่วยงานของรัฐกลางหรื อหน่วยงานใด ๆ หรื อเกีย่ วข้องการล้มละลายใด ๆ ในปัจจุบนั หรื อไม่

2.

เป็ นผูส้ มัคร หรื อผูส้ มัครในนามของเจ้าของใด ๆ หรื อเจ้าของธุรกิจใด หรื อ ควบคุมโดยกิจการใด ๆ เคยได้รับสินเชื่อโดยตรงหรื อการรับประกันจาก SBA หรื อได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ
ของรัฐบาลกลาง ซึ่งปัจจุบนั มียอดค้างชาระหรือผิดนัดชาระเงินในช่วง 7 ปี ทีผ่ ่านมา และสร้างความเสียหายให้แก่รัฐบาลหรือไม่

3.

เป็ นผูส้ มัคร หรื อผูส้ มัครในนามของเจ้าของใด ๆ เจ้าของธุรกิจอื่น หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารร่ วมกันกับธุรกิจอื่น ๆ หรื อไม่
ถ้าใช่ ให้แสดงรายชื่อของธุรกิจนั้น ๆ และอธิบายความสัมพันธ์ในเอกสารแยก ตามระบุในภาคผนวก A

4.

เป็ นผูส้ มัครที่เคยได้รับสินเชื่อด้านภัยพิบตั ิทางเศรษฐกิจจาก SBA ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 หรือไม่
ถ้าใช่ กรุ ณาระบุรายละเอียดในเอกสารแยก ตามระบุในภาคผนวก B

ไม่ใช่

☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

หากตอบคาถาม (5) หรื อ (6) ว่า “ใช่ ” จะไม่ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

คาถาม
5.

ใช่

เป็ นผูส้ มัคร (หากเป็ นบุคคลธรรมดา) หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้น 20% หรื อมากกว่านั้นของผูส้ มัครที่อยูภ่ ายใต้การฟ้ องร้อง คดีอาญา คากล่าวหา
หรื อวิธีการอื่นใดที่มีการตั้งข้อหาทางอาญาซึ่งถูกนาขึ้นสู่ศาล หรือกาลังถูกต้องขัง หรื อถูกภาคทัณฑ์ หรือได้รับการปล่อยตัวโดยมีทณ
ั ฑ์บนหรื อไม่

ไม่ใช่

☐ ☐

ลงลายมือชื่อของคุณเพือ่ ยันยันคาตอบข้อ 5 ที่นี่ →
6.

เป็ นผูส้ มัคร (หากเป็ นบุคคลธรรมดา) หรื อผูส้ มัครในนามของเจ้าของที่มีความผิดทางอาญาภายใน 5 ปี ที่ผ่านมาดังนี้ 1) เคยถูกตัดสินให้รับโทษ 2) เคยรับสารภาพผิด
3) เคยรับโทษในความผิดที่ไม่ได้กระทา 4) เคยได้รับการชะลอคดี 5) เคยได้รับการปล่อยตัวโดยมีทณ
ั ฑ์บน หรื อการภาคทัณฑ์
(รวมถึงการภาคทัณฑ์กอ่ นการตัดสินคดี) หรื อไม่

7.

ลงลายมือชื่อของคุณเพือ่ ยันยันคาตอบข้อ 6 ที่นี่ →
พนักงานทุกคนของผูส้ มัครที่รวมอยูใ่ นการคานวณเงินเดือนข้างต้น มีที่อยูอ่ าศัยหลัก
อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาหรื อไม่

8.

เป็ นผูส้ มัครที่เป็ นแฟรนไชส์ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นรายชื่อแฟรนไชส์ของ SBA หรื อไม่
1

แบบ SBA 2483 (04/20)

☐ ☐

☐

☐

☐

☐
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โปรแกรมคุ้มครองค่าตอบแทน
แบบสมัครขอสิ นเชื่อ
การลงลายมือด้านล่างนี้ ถือว่ าคุณได้ อนุญาต และให้การรับรองดังต่อไปนี้
การรับรองและการอนุญาต ฉันขอรับรองว่า:
ฉันได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ รวมถึงข้อความที่จาเป็ นตามคาสัง่ และอานาจตามกฎหมาย
ผูส้ มัครมีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อภายใต้กฎระเบียบที่มผี ลบังคับใช้ ณ เวลาที่ยนื่ ใบสมัครทีอ่ อกโดยฝ่ ายบริหารธุรกิจขนาดเล็ก (SBA) นี้ ซึ่งดาเนินการตามโปรแกรมคุม้ ครองค่าตอบแทนภายใต้หมวด A หัวข้อ I
พ.ร.บ.ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การบรรเทา และการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา (พ.ร.บ. CARES) (กฎระเบียบโปรแกรมคุม้ ครองค่าตอบแทน)
ผูส้ มัคร (1) เป็ นผูร้ ับเหมาอิสระ ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ หรื อเจ้าของกิจการคนเดียว หรื อ (2) ว่าจ้างพนักงานหรือมีพนักงานไม่เกิน 500 คน (ถ้ามี)
จานวนของพนักงานมาตรฐานซึ่งกาหนดโดย SAB ตามข้อ 13 C.F.R. 121.201 สาหรับกิจการอุตสาหรรมของผูส้ มัคร
ฉันจะปฏิบตั ิตามสิทธิพลเมืองและข้อจากัดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ในทุกเมื่อที่มีผลบังคับใช้
สินเชื่อ SBA ทั้งหมดจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจที่ได้ระบุไว้ในแบบสมัครขอสินเชื่อ และสอดคล้องกับกฎระเบียบโปรแกรมคุม้ ครองค่าตอบแทน
ฉันจะจัดซื้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอเมริ กาเท่าที่เป็ นไปได้เท่านั้น
ผูส้ มัครไม่ได้มสี ่วนร่ วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายท้องถิ่น
การขอรับสินเชื่อใด ๆ ที่ผสู้ มัครได้รับภายใต้มาตรา 7(b)(2) ของ พ.ร.บ. ธุรกิจขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 และวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนและการใช้จ่ายเงินสินเชื่อเพื่อการอื่นที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมคุม้ ครองค่าตอบแทน
สาหรับผูส้ มัครที่เป็ นบุคคลธรรมดา: ฉันอนุญาตให้ SBA ขอข้อมูลประวัติอาชญากรรมที่เกีย่ วข้องกับฉันจากหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของฉันสาหรับโปรแกรมทีไ่ ด้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ธุรกิจขนาดเล็ก ตามทีไ่ ด้รับการแก้ไข
การรับรอง
ตัวแทนมีอานาจในนามของผูส้ มัครต้องรับรองข้อความโดยสุจริ ตทั้งหมด โดย ลงลายมือชื่อ ในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้
ผูส้ มัครได้ดาเนินกิจการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และมีพนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนและภาษีเงินได้พึงประเมิน หรื อชาระเงินให้แก่ผรู้ ับเหมาอิสระ ตามรายการที่ปรากฏในแบบ 1099-MISC
เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ จึงมีผลทาให้มคี วามจาเป็ นต้องขอสินเชื่อเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจของผูส้ มัคร
เป็ นเงินที่จะถูกนามาใช้เพื่อคงสภาพของคนงานและเงินเดือน
หรื อชาระดอกเบี้ยเงินจานอง
ชาระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎระเบียบโปรแกรมคุม้ ครองค่าตอบแทน
ฉันเข้าใจว่าหากเจตนาใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รัฐบาลกลางอาจทาให้ฉันต้องรับผิดตามกฎหมาย เช่น ตั้งข้อหาในฐานฉ้อโกง
ผูส้ มัครจะต้องให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ห้กู ้ เพือ่ ตรวจสอบจานวนพนักงานที่ทางานเต็มเวลา ที่มียอดเท่ากับยอดเงินเดือนที่ผสู้ มัครได้ยนื่ ขอไว้ รวมถึงค่าเงินในสกุลเงินดอลลาร์ ครอบคลุมถึงค่าดอกเบี้ยเงินจานอง ค่าเช่า
และค่าสาธารณูปโภค สาหรับการใช้จ่ายเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ของการกูค้ รั้งนี้
ฉันเข้าใจว่าจะเงินสินเชื่อที่ได้รับการยกเว้นนั้น สาหรับยอดรวมของค่าเงินเดือนที่รับการบันทึกไว้ ครอบคลุมค่าดอกเบี้ยเงินจานอง ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค และยกเว้นได้ไม่เกิน 25%
ของยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกีย่ วกับค่าเงินเดือน
ผูส้ มัครจะไม่สามารถสมัครขอและรับเงินสินเชื่ออื่นใดภายใต้โปรแกรมคุม้ ครองค่าตอบแทนได้อีก นับตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ฉันขอรับรองเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในแบบสมัครนี้
และข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารแนบและในแบบฟอร์มทั้งหมด
ว่าข้อมูลทั้งหมดเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ
ฉันเข้าใจและรับทราบว่าการให้ขอ้ ความที่ไม่ถูกต้อง เพื่อขอรับเงินสินเชื่อค้าประกันจาก SBA นั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายภายใต้ 18 USC 1001 และ 3571
ด้วยโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และ/หรือ ปรับสูงสุดถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ กฎหมายภายใต้ 15 USC 645 ด้วยโทษจาคุกไม่เกินสองปี และ/หรื อปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
และหากส่งไปยังสถาบันประกันของรัฐบาลกลาง กฎหมายภายใต้ 18 USC 1014 ด้วยโทษจาคุกไม่เกินสามสิบปี และ/หรื อปรับไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ฉันรับทราบว่าผูใ้ ห้กจู ้ ะทาการยืนยันยอดเงินกูท้ ี่ได้รับสิทธิ์ โดยใช้เอกสารที่ได้นาส่งมา ฉันเข้าใจ รับทราบและตกลงให้ผใู้ ห้กแู ้ บ่งปันข้อมูลด้านภาษีใด ๆ ที่ฉันให้ไว้น้ ีกบั ตัวแทนที่มีอานาจของ SBA
รวมถึงตัวแทนผูม้ ีอานาจของสานักตรวจสอบทัว่ ไปของ SBA เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของโปรแกรมสินเชื่อ และการตรวจสอบของทั้งหมดของ SBA
_________________________________________________________
ลายมือชื่อของตัวแทนผูม้ ีอานาจของผูส้ มัคร

________________________
วันที่

ชื่อตัวบรรจง

ตาแหน่ง
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โปรแกรมคุ้มครองค่าตอบแทน
แบบสมัครขอสิ นเชื่อ
วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ มนี้:
แบบฟอร์มนี้จะต้องได้รับการกรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์โดยตัวแทนมีอานาจของผูส้ มัคร และ ยื่นต่อผู้ให้ก้ ซู ึ่งเข้ าร่วมกับ SBA ของคุณ การยืน่ ข้อมูลที่ยนื่ คาขอนั้น
จะต้องได้รับพิจารณาเกีย่ วกับสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หากยืน่ ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาจมีผลต่อการพิจารณา
คาแนะนาสาหรับการกรอกแบบฟอร์ มนี้:
ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับ “วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ” ค่าเงินเดือนที่ประกอบด้วยเงินชดเชยให้แก่พนักงาน (ซึ่งมีทอี่ ยูอ่ าศัยหลักในสหรัฐอเมริ กา) ในรู ปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชัน่ หรื อค่าชดเชยที่คล้ายคลึงกัน
เงินค่าทิปหรื อเทียบเท่า (ตามประวัติเงินค่าทิปของพนักงานที่ผ่านมา หรื อ ในกรณีที่ไม่มีประวัติดงั กล่าว อย่างสมเหตุสมผล นายจ้างประเมินเงินค่าทิปดังกล่าวให้ตามเจตนาที่ดี) ค่าวันหยุด ค่าอุปการะพ่อแม่ ครอบครัว
ค่ารักษาพยาบาล หรือลาป่ วย เงินเบี้ยเลี้ยงสาหรับการแยกกันอยู่ หรื อเลิกจ้าง ค่าสวัสดิการพนักงานซึ่งประกอบด้วยการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม รวมถึงเบี้ยประกันและเงินเกษียณ
ค่าภาษีทอ้ งถิ่นพีงประเมินจากเงินชดเชยพนักงาน และสาหรับผูร้ ับเหมาอิสระ หรื อเจ้าของกิจการคนเดียว ค่าแรง ค่าคอมมิชชัน่ รายได้ หรื อเงินได้สุทธิจากการประกอบอาชีพอิสระหรื อเงินชดเชยที่คล้ายคลึงกัน
สาหรับวัตถุประสงค์ของการคานวณ “เงินเดือนเฉลี่ย” ผูส้ มัครส่วนใหญ่จะใช้เงินเดือนเฉลี่ยของปี 2562 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต่อพนักงาน
สาหรับธุรกิจที่เปิ ดดาเนินการตามฤดูกาล ผูส้ มัครอาจเลือกใช้เงินเดือนเฉลี่ยของช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แทน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 100,000
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต่อพนักงาน
สาหรับธุรกิจใหม่ อาจคานวณเงินเดือนเฉลี่ยโดยใช้ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ต่อพนักงาน
หากผูส้ มัครต้องการรี ไฟแนนซ์สินเชื่อด้านภัยพิบตั ิทางเศรษฐกิจ (EIDL): ให้เพิ่มยอดคงเหลือของ EIDL ทีเ่ กิดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 และวันที่ 3 เมษายน 2563 ให้นอ้ ยกว่ายอดเงิน “ล่วงหน้า” ใด
ๆ ภายใต้สินเชื่อ EIDL COVID-19 ในคาขอสินเชื่อที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
ทุกภาคส่วนที่ระบุไว้ดา้ นล่างนี้ ถือว่าเป็ นเจ้าของของผูส้ มัครตามที่กาหนดไว้ใน 13 CFR § 120.10 เช่นกันกัน “ผูว้ า่ จ้าง”:






สาหรับเจ้าของกิจการคนเดียว;
สาหรับห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนทัว่ ไปทั้งหมดและห้างหุ้นส่วนจากัดที่ถือหุ้น 20% หรือมากกว่าของหุ้นในห้างหุ้นส่วน
สาหรับบริ ษทั เจ้าของทั้งหมดที่ถือหุ้น 20% หรื อมากกว่าของบริ ษทั
สาหรับบริ ษทั จากัด ผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดที่มีหุ้น 20% หรื อมากกว่าของบริ ษทั และ
ผูด้ ูแลทรัสต์ใด ๆ (ถ้าผูส้ มัครนั้นมีทรัสต์เป็ นเจ้าของ)

3
แบบ SBA 2483 (04/20)

MGCC - THAI

