กองทุน
1. คำนำและวัตถุประสงค์
โครงการเงินกองทุนสนับสนุนสำหรับกู้ยืมให้แก่สโมสรสมาชิก นั้นเป็นโครงการที่ทาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนสโมสรสมาชิกจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้วงการฟุตบอลของไทยได้รับผล
กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการนี้ ทาง พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสโมสรสมาชิก
เป็นอย่างดีและมีความต้องการทีจ่ ะช่วยเหลือให้สโมสรสมาชิกผ่านห้วงเวลาแห่งความยากลำบากนีไ้ ปด้วยกัน จึงดำริใช้เงินของครอบครัว
จัดให้มีโครงการกองทุนเงินกู้ยืมแบบไม่มดี อกเบี้ย “President’s Fund 2” สำหรับสโมสรสมาชิกนำไปใช้ในการบริหารจัดการทีม
ในช่วงวิกฤตนีแ้ ละร่วมกันประคับประคองฟุตบอลไทยทั้งระบบให้กา้ วข้ามไปด้วยกัน

2. สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการรับเงินกู้ยืมกองทุน President’s Fund 2
สำหรับ สโมสรฟุตบอลอาชีพ ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในระดับต่างๆ ในฤดูกาล 2020 จะสามารถเข้าถึงการกู้เงินแบบไม่มดี อกเบี้ย
โดยการชำระหนี้คืนจะเป็นหักจากเงินสนับสนุนในฤดูกาล 2021 โดยมีวงเงินที่สามารถกูไ้ ด้ดังต่อไปนี้
•
•
•

สโมสรที่ทำการแข่งขันใน รายการ ไทยลีก 1 (T1)
สโมสรที่ทำการแข่งขันใน รายการ ไทยลีก 2 (T2)
สโมสรที่ทำการแข่งขันใน รายการ ไทยลีก 3 (T3)

จำนวนเงินสูงสุดทีส่ ามารถกู้ยืม
จำนวนเงินสูงสุดทีส่ ามารถกู้ยืม
จำนวนเงินสูงสุดทีส่ ามารถกู้ยืม

1,000,000
500,000
250,000

บาท
บาท
บาท

โดยทุกสโมสรจะต้องยื่นความจำนงในการขอกู้ยืมเงินกองทุน President’s Fund 2 และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนดอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะสามารถรับเงินกู้จากกองทุนดังกล่าวได้
3. เงื่อนไขในการขอรับเงินกู้ยืมกองทุน President’s Fund 2
3.1. สโมสรที่มคี วามประสงค์จะขอกู้ยมื เงินกองทุน President’s Fund 2 จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทำการแข่งขันอยู่ในลีก T1, T2 และ T3
3.2. สโมสรจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการขอรับเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน ตามที่ระบุในระเบียบการขอเงินกู้ยมื
President’s Fund 2 ฉบับนี้
4. หลักฐานในการขอรับเงินกู้ยืมกองทุน President’s Fund 2
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสนับสนุนโครงการ President’s Fund 2
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (รับรองสำเนา)
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มอี ำนาจ (รับรองสำเนา)
สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ (รับรองสำเนา)

PRESIDENT’S FUND 2

กองทุน
ส่งเอกสารมาตามรายละเอียดดังนี้
ผู้รับเรื่อง: ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ที่อยู่ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์ติดต่อ : 02-0117177 ต่อ 129,130
Line official account ID: @fathailandmember
**เพื่อความรวดเร็วและสะดวก ขอความกรุณาสโมสรสมาชิก ส่งเอกสารผ่านช่องทางขนส่งเอกชนเท่านัน้ **

5. ระยะเวลาในการส่งหนังสือขอรับเงินกู้ยืมกองทุน
5.1. สโมสรสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับเงินกู้ยืมสนับสนุนจะต้องส่งแบบฟอร์มการขอเงินสนับสนุนภายในระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2563 โดยเอกสารจะต้องมาถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 หาก
สโมสรสมาชิกส่งเอกสารหลังจากวันที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถขอรับเงินกู้ยืมกองทุน ได้
* ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นผูต้ รวจสอบการดำเนินเอกสารที่เสนอเข้ามาเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการมอบเงินกู้ยืมกองทุนสนับสนุนโครงการข้างต้น
** หากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามเพิม่ เติมได้ทสี่ มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อดังนี้
E-Mail: members@fathailand.org
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แบบฟอร์มการขอรับเงินกู้ยืมกองทุน
รายการแข่งขัน ฤดูกาล 2563
ไทยลีก 1
ไทยลีก 3

ไทยลีก 2
ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ชื่อสโมสร (เข้าร่วมทำการแข่งขัน) ............................................................................................................................. ...................
ชื่อนิติบุคคล (จดทะเบียนสโมสรสมาชิก) .....................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ……………………………………………………………………………..
ที่อยู่ (ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล) เลขที่ .................... หมู่ที่ ............... ซอย .................................. ถนน ..................................
ตำบล / แขวง ............................................... อำเภอ / เขต ............................................... จังหวั ด ...............................................
โทรศัพท์ ................................................. Fax ................................................. E-mail ..................................................................
ข้อมูลด้านการเงิน
ชื่อบัญชี ..................................................................................................................
เลขที่บัญชี ..............................................................................................................
ธนาคาร .......................................................... สาขา .............................................
จำนวนเงินทีต่ ้องการกู้ยืม

...................................................... บาท

หลักฐานประกอบการขอรับเงินกู้ยืมกองทุน PRESIDENT’S FUND 2 (2020)
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุน
สนับสนุนโครงการ
หนังสือยินยอมให้หักเงินสนับสนุน

สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มอี ำนาจ (รับรองสำเนา)
สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ (รับรองสำเนา)

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (รับรองสำเนา)
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แบบฟอร์มการขอรับเงินกู้ยืมกองทุน
ทั้งนี้ สโมสรฯ ขอรับรองว่าหลักฐานทุกอย่างที่แนบมาด้วยนั้นเป็นความจริง
ลงชื่อ

(

)

ผู้มีอำนาจลงนาม.................................................... (ตามหนังสือรับรองบริษัท)
วันที่ .............................................................................................................
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ตราประทับบริษัท

