แบบฟอร์ มขอสิ นเชือรายย่ อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท)
 ผู้ขอกู้โปรดกรอกข้ อมูลทีเป็ นจริงลงในแบบฟอร์ มด้ านล่ างโดยละเอียด และยืนต่ อพนักงาน ธพว. เท่ านัน
ซึงข้ อมูลของท่ านถือว่ ามีความสําคัญ และมีผลต่ อการพิจารณาวงเงินสินเชือ 
วันที
1. ข้ อมูลพืนฐานส่ วนของผู้ขอกู้
ผู้ขอกู้  บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว.
นามสกุล
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
ชือสถานประกอบการ
ทะเบียนการค้าเลขที
วันทีเริ มทําธุรกิจจริ ง
สถานภาพ  โสด  หม้าย  หย่า  สมรส
ชือคู่สมรส
สถานะการสมรส  จดทะเบียน  ไม่จดทะเบียน
ผู้ขอกู้  นิติบุคคล บมจ./บจก./หจก./หสน.
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที
วันทีจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ว
ล้านบาท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามในการยืนกูค้ รังนี
 ยืนกูค้ รังแรก

 เคยยืนกูม้ าแล้ว

 เคยเป็ นลูกค้าเดิม

วันทีเริ มทําธุรกิจจริ ง

 ปั จจุบนั เป็ นลูกค้า ธพว.

2. ข้ อมูลการลงทุน
ผู้ขอกู้เคยประกอบธุรกิจหรือไม่

 ยังไม่เคยทํา

 ทําอยูแ่ ล้ว

ธุรกิจทีทําอยู่แล้ วคืออะไร (ระบุทุกธุรกิจทีทําอยู)่
 ธุรกิจใหม่  ธุรกิจเดิม

ขอกู้ในครังนีเพือไปใช้ กับธุรกิจอะไร
ทีตังสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ จะเอาเงินกู้ไป
 ลงทุนใหม่

จํานวนเงิน

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

 ขยาย/ปรับปรุ ง

จํานวนเงิน

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

 เงินทุนหมุนเวียน

จํานวนเงิน

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

 อืนๆ(ระบุ)

จํานวนเงิน

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

บาท

รวมส่ วนของผู้ขอกู้ลงทุนเอง

บาท

รวมวงเงินสินเชือทีขอกู้ครังนี

3. หลักประกัน
หลักประกันทีเสนอธนาคารครังนี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) มูลค่าโดยรวมของหลักประกันประมาณ

บาท

 ทีดิน/สิ งปลูกสร้างทีเป็ นทีตังสถานประกอบการ

 ทีดิน/สิ งปลูกสร้างทีไม่ได้เป็ นทีตังสถานประกอบการ

 เครื องจักร

 คําประกันโดย บสย.

 คําประกันโดยบุคคลหรื อนิติบุคคล

 อืนๆ(โปรดระบุอย่างละเอียด)
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4. ผลประกอบการ (เฉลีย 12 เดือน)
4.1 รายได้ต่อเดือน
( แยกเป็ นขายเงินสด
4.2 ต้นทุนต่อเดือน
4.3 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
4.4 กําไรต่อเดือน (= 4.1 – 4.2 – 4.3)

บาท
บาท ขายเงินเชือ
บาท
บาท
บาท

กิจการมีลูกหนีการค้ารอเรี ยกเก็บเงิน จนถึงวันทีขอกู้ จํานวน
กิจการมีสินค้าคงเหลือ(สต็อค) จนถึงวันทีขอกู้
จํานวน
(แยกเป็ น วัตถุดิบ จํานวน
กิจการมีเจ้าหนีการค้า จนถึงวันทีขอกู้
จํานวน

คาดว่ายอดรายได้เพิมขึน
%
บาท ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงิน

บาท
บาท
บาท สิ นค้าสําเร็ จรู ป จํานวน
บาท ระยะเวลาจ่ายเงิน

วัน)

บาท)
วัน

5. ข้ อมูลรายละเอียดการขายปัจจุบัน/โครงการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริ การ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ช่องทางการจัดจําหน่าย
คู่แข่งขันมีจาํ นวน  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่มี
6. รายละเอียดทรัพย์ สินของผู้ขอกู้
6.1 ทีดินทีตังสถานประกอบการ ขนาดเนือที
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

6.2 สิงปลูกสร้ าง/อาคารทีตังสถานประกอบการ
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้
6.3 เครืองจักรทีใช้ ในกิจการ จํานวน
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

6.5 รถยนต์ /ยานพาหนะทีใช้ ในกิจการ
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

บาท
บาท

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

บาท
บาท

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

บาท
บาท

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

6.6 ทรัพย์ สินอืนๆ (โปรดระบุ)
7. รายละเอียดภาระหนีของผู้ขอกู้
7.1 เป็ นหนีกับสถาบันการเงินอืนรวม
ภาระหนีคงเหลือรวม

บาท
มูลค่ารวม

เครื อง

6.4 อุปกรณ์ และเครืองใช้ สํานักงาน
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

บาท

บาท
บาท

มูลค่ารวม
แห่ง
วงเงินกูร้ วม
บาท ผ่อนชําระต่อเดือนรวม
บาท  หนีปกติ

7.2 ภาระหนีสิ นนอกระบบทีกิจการกูย้ ืมรวม
หนีดังกล่าวจะหมด
ปี

บาท ภาระผ่อนต่อเดือนรวม
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8. สรุปผลการตรวจสอบเครดิตบูโร ตรวจสอบ ณ วันที
จํานวนบัญชีทงหมด
ั

(รายละเอียดแต่ ละบัญชี ตามเอกสารแนบ)

บัญชี แบ่งเป็ น ชําระปกติ

9. รายละเอียดการหมุนเวียนเงินของกิจการทีผ่านมา จํานวน
ชือสถาบันการเงิน

บัญชี ชําระไม่ปกติ

บัญชี
มียอดถอนเงินเฉลีย
ต่ อเดือน

ประเภทบัญชี

มียอดฝากเงินเฉลีย
ต่ อเดือน

บัญชี

มียอดเงินคงเหลือ
ณ วันยืนกู้

1.
2.
3.
ลงชือ
(
ตําแหน่ง

ประทับตรา
(กรณีนิติบุคคล)

ผู้ขอกู้
)

โทรศัพท์
Email

โทรสาร

วันทีตรวจเยียมกิจการ

ความเห็น – สรุปความเป็ นไปได้ เบืองต้น (เฉพาะเจ้ าหน้ าที)

(

)

(

เจ้าหน้าที RO
.

/

/

)
/

/
หน้าที 3 / 3

/

(

ผูจ้ ดั การ RM
.

/

)
ผูจ้ ดั การเขต

.

/

/

