แบบฟอร์ มขอสิ นเชื่อรายย่ อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท)
 ผู้ขอกู้โปรดกรอกข้ อมูลทีเ่ ป็ นจริงลงในแบบฟอร์ มด้ านล่ างโดยละเอียด และยืน่ ต่ อพนักงาน ธพว. เท่ านั้น
ซึ่งข้ อมูลของท่ านถือว่ ามีความสาคัญ และมีผลต่ อการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 
1 ตุลาคม 2557

วันที่
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนของผู้ขอกู้

ผู้ขอกู้  บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว.
นามสกุล
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
ชื่อสถานประกอบการ
ทะเบียนการค้าเลขที่
วันที่เริ่ มทาธุรกิจจริ ง
สถานภาพ  โสด  หม้าย  หย่า  สมรส
ชื่อคู่สมรส
สถานะการสมรส  จดทะเบียน  ไม่จดทะเบียน
ผู้ขอกู้  นิตบิ ุคคล บมจ./บจก./หจก./หสน.
สบู่ห๊อม หอม
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 123456789013 วันที่จดทะเบียน 16 ธ.ค.2555 วันที่เริ่ มทาธุรกิจจริ ง ก.ค. 55
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว 0.5
ล้านบาท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในการยืน่ กูค้ รั้งนี้
นายเห็นด้ วย ช่ วยอนุมัติ
 ยืน่ กูค้ รั้งแรก

 เคยยืน่ กูม้ าแล้ว

 เคยเป็ นลูกค้าเดิม

 ปั จจุบนั เป็ นลูกค้า ธพว.

2. ข้ อมูลการลงทุน
ผู้ขอกู้เคยประกอบธุรกิจหรือไม่

 ยังไม่เคยทา

ธุรกิจทีท่ าอยู่แล้ วคืออะไร (ระบุทุกธุรกิจที่ทาอยู)่
ขอกู้ในครั้งนีเ้ พือ่ ไปใช้ กบั ธุรกิจอะไร
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

 ทาอยูแ่ ล้ว
ผลิตและจาหน่ ายสบู่สมุนไพร

ผลิตและจาหน่ ายสบู่สมุนไพร

 ธุรกิจใหม่  ธุรกิจเดิม

9/9 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ จะเอาเงินกู้ไป
จานวนเงิน

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

 ขยาย/ปรับปรุ ง จานวนเงิน

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

ส่วนของผูข้ อกูล้ งทุนเอง

บาท

รวมส่ วนของผู้ขอกู้ลงทุนเอง

 ลงทุนใหม่

 เงินทุนหมุนเวียน

จานวนเงิน

 อื่นๆ(ระบุ)

จานวนเงิน

รวมวงเงินสินเชื่อทีข่ อกู้ครั้งนี้

1,000,000
1,000,000

3. หลักประกัน
หลักประกันที่เสนอธนาคารครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) มูลค่าโดยรวมของหลักประกันประมาณ

500,000

บาท
บาท

500,000

ไม่ มี

บาท
บาท

 ที่ดิน/สิ่ งปลูกสร้างที่เป็ นที่ต้ งั สถานประกอบการ

 ที่ดิน/สิ่ งปลูกสร้างที่ไม่ได้เป็ นที่ต้ งั สถานประกอบการ

 เครื่ องจักร

 ค้ าประกันโดย บสย.

 ค้ าประกันโดยบุคคลหรื อนิติบุคคล

 อื่นๆ(โปรดระบุอย่างละเอียด)
หน้าที่ 1 / 3

แบบฟอร์ มขอสิ นเชื่อรายย่ อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท)
4. ผลประกอบการ (เฉลี่ย 12 เดือน)
4.1 รายได้ต่อเดือน
( แยกเป็ นขายเงินสด
300,000
4.2 ต้นทุนต่อเดือน
4.3 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
4.4 กาไรต่อเดือน (= 4.1 – 4.2 – 4.3)

500,000 บาท คาดว่ายอดรายได้เพิม่ ขึ้น
20 %
บาท ขายเงินเชื่อ
200,000
บาท ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงิน 15
220,000 บาท
100,000 บาท
180,000 บาท

กิจการมีลูกหนี้การค้ารอเรี ยกเก็บเงิน จนถึงวันที่ขอกู้ จานวน
กิจการมีสินค้าคงเหลือ(สต็อค) จนถึงวันที่ขอกู้
จานวน
(แยกเป็ น วัตถุดิบ จานวน
200,000
กิจการมีเจ้าหนี้การค้า จนถึงวันที่ขอกู้
จานวน

วัน)

120,000
บาท
500,000
บาท
บาท สิ นค้าสาเร็ จรู ป จานวน
300,000
บาท)
250,000
บาท ระยะเวลาจ่ายเงิน
30
วัน

5. ข้ อมูลรายละเอียดการขายปัจจุบัน/โครงการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริ การ

สบู่สมุนไพร

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

กลุ่มผู้หญิงทีใ่ ส่ ใจสุ ขภาพ

ช่องทางการจัดจาหน่าย

ซุปเปอร์ มาร์ เกต, ร้ านสะดวกซื้อ, ตัวแทนจาหน่ าย, อินเตอร์ เนต

คู่แข่งขันมีจานวน  มาก  ปานกลาง  น้อย  ไม่มี
6. รายละเอียดทรัพย์ สินของผู้ขอกู้
6.1 ทีด่ นิ ทีต่ ้งั สถานประกอบการ ขนาดเนื้อที่
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

2-0-0 ไร่
มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

1,000,000
บาท

บาท

6.2 สิ่งปลูกสร้ าง/อาคารทีต่ ้งั สถานประกอบการ
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

1,500,000
บาท

บาท

6.3 เครื่องจักรทีใ่ ช้ ในกิจการ จานวน 2 เครื่ อง
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

120,000
บาท

บาท

6.4 อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สานักงาน
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

บาท

6.5 รถยนต์ /ยานพาหนะทีใ่ ช้ ในกิจการ
 กรรมสิ ทธ์ของผูข้ อกู้

มูลค่ารวม
 เช่า ค่าเช่าเดือนละ

600,000
บาท

6.6 ทรัพย์ สินอืน่ ๆ (โปรดระบุ)

ไม่ มี

7. รายละเอียดภาระหนีข้ องผู้ขอกู้
7.1 เป็ นหนี้กบั สถาบันการเงินอื่นรวม
ภาระหนี้คงเหลือรวม 280,000
7.2 ภาระหนี้สินนอกระบบที่กิจการกูย้ มื รวม
หนี้ดงั กล่าวจะหมด
3
ปี

บาท

มูลค่ารวม

บาท
บาท

3
แห่ง
วงเงินกูร้ วม
350,000
บาท
บาท ผ่อนชาระต่อเดือนรวม 7,000 บาท  หนี้ปกติ  ปรับโครงสร้าง
200,000
บาท ภาระผ่อนต่อเดือนรวม
9,000
บาท
หน้าที่ 2 / 3

แบบฟอร์ มขอสิ นเชื่อรายย่ อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท)
25 ก.ย.2557

8. สรุปผลการตรวจสอบเครดิตบูโร ตรวจสอบ ณ วันที่
3

จานวนบัญชีท้ งั หมด

บัญชี แบ่งเป็ น ชาระปกติ

9. รายละเอียดการหมุนเวียนเงินของกิจการที่ผา่ นมา จานวน 1

1.
2.
3.

ชื่อสถาบันการเงิน

ประเภทบัญชี

ไทยพาณิชย์

ออมทรัพย์

(รายละเอียดแต่ ละบัญชี ตามเอกสารแนบ)

3

บัญชี
มียอดถอนเงินเฉลีย่
ต่ อเดือน
280,000

มียอดฝากเงินเฉลีย่
ต่ อเดือน
320,000

(กรณีนิติบุคคล)

โทรศัพท์
Email

.

)

วันที่ตรวจเยีย่ มกิจการ

เจ้าหน้าที่ RO
/
/

(
.

)
ผูจ้ ดั การ RM
/
/
หน้าที่ 3 / 3

มียอดเงินคงเหลือ
ณ วันยืน่ กู้
120,000

ผู้ขอกู้
)

099-999-999x
โทรสาร 053-999-9999
saboohomhom@hotmail.com

ความเห็น – สรุปความเป็ นไปได้ เบือ้ งต้ น (เฉพาะเจ้ าหน้ าที)่

(

บัญชี

เห็นด้ วย ช่ วยอนุมัติ
นายเห็นด้ วย ช่ วยอนุมัติ
กรรมการผู้จดั การ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ประทับตรา

ไม่ มี

บัญชี ชาระไม่ปกติ

/

(
.

/

)
ผูจ้ ดั การเขต
/
/

เอกสารประกอบการยืนคําขอกู้
 กรณียืนขอกู้ในนามบุคคลธรรมดา
รายการเอกสารทีใช้

มี


ไม่ มี
























มี


ไม่ มี












(7) สรุ ปประวัติกิจการ/ ผูบ้ ริ หาร (ตามแบบฟอร์ มธนาคาร) พร้อม แผนที/ภาพถ่ายทีตังกิจการ









(8) ผลตรวจเครดิตบูโร





(9) กรณี เสนอหลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ให้แสดงเอกสารกรรมสิ ทธิ ของหลักประกัน





(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อกู้ ผูค้ าประกั
ํ
น คู่สมรส
(2) ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ/ทะเบี ยนการค้า หรื อทะเบี ยนพาณิ ชย์ หรื อเอกสารรับรองการดําเนิ น
ธุรกิจจากหน่วยงานราชการ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี และหลักฐานการชําระภาษี ของผูก้ ู้ (ถ้ามี)
(4) หนังสื อรับรองการทํางานพร้อมรับรองเงินเดือน ใบสลิปเงินเดือน และ/หรื อ หนังสื อรับรองการ
หักภาษี (ผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น)
(5) หลักฐานการชําระหนีกับทุกสถาบันการเงินทีกิจการใช้บริ การ ย้อน หลัง 3 เดือน
(6) Bank Statement ของทุกบัญชีทีเกียวข้องกับกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน
(7) สรุ ปประวัติกิจการ/ ผูบ้ ริ หาร (ตามแบบฟอร์ มธนาคาร) พร้อม แผนที/ภาพถ่ายทีตังกิจการ
(8) ผลตรวจเครดิตบูโร
(9) กรณี เสนอหลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ให้แสดงเอกสารกรรมสิ ทธิ ของหลักประกัน

 กรณียืนขอกู้ในนามนิติบุคคล
รายการเอกสารทีใช้
(1) สําเนาหนังสื อรั บรอง/หนังสื อบริ คณห์สนธิ /ทะเบี ยนการค้า และสําเนาบัญชี ผูถ้ ื อหุ ้น(บอจ.5)
(ไม่เกิน 3 เดือน)
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รายงานภาษีมูลค่าเพิม (ภพ. 30) ย้อนหลัง 6 เดือน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผูม้ ีอาํ นาจตามทีระบุใน
หนังสื อรับรอง
(4) งบการเงินทีผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และงบภายในกิจการปี ล่าสุ ด
(งบดุล, งบกําไรขาดทุน)
(5) หลักฐานการชําระหนีกับทุกสถาบันการเงินทีกิจการใช้บริ การ ย้อน หลัง 3 เดือน
(6) Bank Statement ของทุกบัญชีทีเกียวข้องกับกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน

ประทับตรา
(กรณีนิตบิ ุคคล)

ลงชื อ
(
ตําแหน่ง

เห็นด้ วย ช่ วยอนุมัติ
นายเห็นด้ วย ช่ วยอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ขอกู้
)

เอกสารประกอบการยืนขอกู้ กรณีนิติบุคคล
1. สําเนาหนังสื อรับรอง/หนังสื อบริ คณห์สนธิ และสําเนาบัญชีผถู ้ ือหุ ้น
 หนังสื อรับรอง

 หนังสื อบริ คณห์สนธิ

 บัญชีผถู ้ ือหุ ้น

2. สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี รายงานภาษีมูลค่าเพิม (ภพ.30)
 สํ าเนาบัตรประจําตัวผู้เสี ยภาษี

 รายงานภาษีมูลค่าเพิม (ภพ.30)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอาํ นาจตามทีระบุในหนังสื อรับรอง
 สํ าเนาบัตรประชาชน

 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน

4. งบการเงินทีผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต และงบภายในกิจการปี ล่าสุ ด
 งบดุล
 ด้านทรัพย์สิน

 ด้านหนีสิ นและส่ วนของเจ้าของ

 งบกําไรขาดทุน

5. หลักฐานการชําระหนีกับทุกสถาบันการเงินทีกิจการใช้บริ การ ย้อนหลัง 3 เดือน

6. Bank Statement ของทุกบัญชีทีเกียวข้องกับกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน

7. สรุ ปประวัติกิจการ/ ผูบ้ ริ หาร (ตามแบบฟอร์ มธนาคาร) พร้อม แผนที/ภาพถ่ายทีตังกิจการ

8. ผลตรวจเครดิตบูโร

9. กรณี เสนอหลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ให้แสดงเอกสารกรรมสิ ทธิ ของหลักประกัน

