ถาม-ตอบ (Q&A)
“แบบฟอรมขอสินเชื่อรายยอย (วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท)”
1.ขอมูลพื้นฐานสวนของผูขอกู
Q: ถาผูขอกูมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล จะตองทําอยางไรคะ?
A: ใหระบุชื่อ-นามสกุลที่เปลี่ยนแปลงครั้งลาสุด พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลทุกรายการ
Q: ถาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอกูหมดอายุ ตองทําอยางไรคะ?
A: ใหกรอกขอมูลเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนในแบบฟอรมคําขอกูได แตผูขอกูควรรีบติดตออําเภอ/เขต เพื่อทําการ
ออกบัตรประจําตัวประชาชนใหมและแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใบใหมใหกับธนาคาร
Q: ถามีทะเบียนการคาหลายใบ ควรจะใชใบไหนดีคะ
A: ผูขอกูควรใชทะเบียนการคาของธุรกิจที่ตองการขอสินเชื่อในครั้งนี้
Q: ในกรณีที่ผูขอกูม ีคูสมรสหลายคน (ผูขอกูเปนมุสลิม) จะทําอยางไรดีคะ
A: .ใหระบุเฉพาะคูสมรสที่จดทะเบียนสมรส
Q: ถาคูสมรสของผูกูเสียชีวิตแลว หรือวาหยาแลวจะตองระบุชื่อคูสมรสดวยรึปาวคะ
A: ไมตองครับ
Q: เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล ดูไดจากที่ไหนคะ
A: เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลดูไดจากหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยครับ
Q: ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ดูไดจากที่ไหนคะ
A: ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ดูไดจากใบ บอจ.5 ที่อยูในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
Q: ถามีกรรมการผูมีอํานาจลงนามหลายคน ตองใหมาลงลายมือชื่อขอกูทุกคนมั๊ยคะ
A: ตอนยื่นคําขอกู ใชเฉพาะผูมีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งก็พอครับ
Q: ถาผูขอกูจ ําวันที่เริ่มทําธุรกิจจริงไมได จะทําอยางไรคะ
A: ใหประมาณก็ไดครับ เดือนและป หรือแคป ก็ยังไดครับ แตถามีหลักฐานที่นาเชื่อถือประกอบก็ยิ่งดี เชน ทะเบียน
การคา, หลักฐานการยื่นเสียภาษี เปนตน
Q: ถาไมมีชื่อราน หรือชื่อรานไมตรงกับชื่อในทะเบียนการคา จะกรอกชื่ออะไรดี
A: ใชชื่อตามใบทะเบียนการคา
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ถาม-ตอบ (Q&A)
“แบบฟอรมขอสินเชื่อรายยอย (วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท)”
Q: ประกอบธุรกิจมานานแลว แตเพิ่งจดทะเบียนการคาไมถึงป จะทําอยางไรดี
A: ตองรอใหธุรกิจประกอบกิจการตามวันที่จดทะเบียนการคาครบ 1 ปกอนครับ
Q: ถาที่ตั้งสถานประกอบการในปจจุบันไมตรงกับที่ระบุไวในทะเบียนการคา จะใหระบุสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
ที่ไหน ถามีหลายแหง
A: ใหใชที่ตั้งของสถานประกอบการที่ตอ งการขอกูในครั้งนี้ครับ
Q: ถาเคยยื่นกูที่สาขาอื่น แลวจะมายื่นกูที่นี่ไดหรือไม
A: ได ถายังไมเคยไดรับอนุมัติสินเชื่อและเบิกใชวงเงินกูม ากอน
Q: ถาเคยเปนลูกคาเดิมและเพิ่งชําระหนี้ปดบัญชีไปไมนาน จะยื่นกูใหมไดมั๊ย
A: ยื่นกูใหมไดครับ
Q: ตอนนี้เปนลูกคาอยู แตมีปญหาตองปรับโครงสรางหนี้จะขอกูเพิ่มไดมั๊ย
A: ไมสามารถกูเพิ่มได
Q: ตอนนี้เปนลูกคาอยูจะขอกูอันใหมเพื่อไปชําระหนี้เดิมไดมั๊ย
A: ไมสามารถทําได
2. ขอมูลการลงทุน
Q: ถาผูขอกูยังไมเคยทําธุรกิจมากอน จะสามารถขอกูไดหรือไม
A: ไมสามารถขอกูส ินเชื่อ 9 เมนูได
Q: ถาปจจุบันผูขอกูทําธุรกิจขายวัสดุกอสรางอยู แตครั้งนี้มาขอกูเงินกับธนาคารเพื่อไปทําธุรกิจอพารทเมนท กรณีนี้
จะใหนับวาเปนการทําธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหมคะ
A: คุณทําธุรกิจใหมแนนอนครับ
Q: นําเงินกูไปลงทุนใหม หมายถึงอะไร
A: นําเงินกูไปลงทุนในกิจการใหม ที่ไมเกี่ยวของกับกิจการเดิม
Q: นําเงินกูไปขยาย/ปรับปรุง หมายถึงอะไร
A: นําเงินกูที่ไดไปใชเพื่อขยายสาขา หรือปรับปรุงสถานประกอบการเดิม
Q: ถาจะเปดสาขาใหม ควรจะระบุวาเปนการลงทุนใหมหรือขยาย/ปรับปรุง
A: กรณีเปดสาขาใหม ถือวาเปนการขยายกิจการ
Q&A
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ถาม-ตอบ (Q&A)
“แบบฟอรมขอสินเชื่อรายยอย (วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท)”
Q: ถาจะกูเงินไปซื้อวัตถุดิบ(สินคาสําเร็จรูป) ควรใชสินเชื่อประเภทไหน
A: สินเชื่อประเภทใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
Q: ถาจะกูเงินไปซื้ออุปกรณ ยานพาหนะ จะขอสินเชื่อแบบไหน
A: ควรใชสินเชื่อแบบมีกําหนดระยะเวลา
Q: สวนของผูขอกูลงทุนเอง หมายถึงอะไร และตองมีเทาไหรถึงจะขอกูได
A: หมายถึงเงินทุนของผูก ูที่มีอยูและสามารถนํามาใชลงทุนในโครงการรวมกับการขอเงินกูจากธนาคาร ซึ่งควรจะมีไม
นอยกวา 20% ของมูลคาเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ
Q: ถาหากผูขอกูม ีแผนการลงทุนสําหรับสรางอพารทเมนทรวมประมาณ 15.0 ลานบาท และมีเงินของตัวเอง 5.0 ลาน
บาท ผูขอกูตองระบุจํานวนเงินในหัวขอวัตถุประสงคการขอกูเปนจํานวนเทาใดคะ
A:
ใหระบุจํานวนเงินเปนสวนตางระหวางจํานวนเงินลงทุนทั้งหมดกับเงินลงทุนที่ผูขอกูมีอยู
จากคําถาม ผูขอกูตองระบุจํานวนเงินที่ตองการกู (วงเงินกู) เทากับ 10.0 ลานบาท (มาจาก 15.0 – 5.0 =
10.0) และระบุจํานวนเงินในสวนของผูขอกูลงทุนเองมีเทากับ 5.0 ลานบาท
3. หลักประกัน
Q: ถาไมมีหลักประกัน จะกูไดรึปาวคะ
A: สามารถกูได โดยให บสย. ค้ําประกัน
Q: ถารานเปนที่เชา จะกูไดปาวคะ และถาจะเชาตองมีเอกสารหลักฐานอะไรมาแสดงบาง
A: สามารถกูได โดยแสดงหลักฐานการเชา
Q: ขอใช บสย. ค้ําประกันอยางเดียวไดมั๊ย
A: สามารถใช บสย. ค้ําประกันได โดยตองดูเงื่อนไขการค้ําประกันเพิ่มเติม
Q: ใชหลักทรัพยของญาติพี่นอง หรือ คนอื่นไดรึปาว
A: ได แตเจาของกรรมสิทธิ์ในหลักประกันตองมาแสดงตนเปนผูค้ําประกันของผูขอกูดวย
Q: ที่ดินที่อยูที่อื่นเอามาใชเปนหลักประกันไดมั๊ย
A: สามารถนํามาใชเปนหลักประกันได
Q: บานที่พักอาศัยหรือหลักทรัพยที่ติดจํานองกับธนาคารอื่น เอามาใชเปนหลักประกันไดมั๊ย
A: สามารถนํามาใชเปนหลักประกันได
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ถาม-ตอบ (Q&A)
“แบบฟอรมขอสินเชื่อรายยอย (วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท)”
Q: คนที่จะใหมาค้ําประกัน ตองเปนอยางไรคะ
A: เปนบุคคลธรรมดาที่มี อาชีพประจํา หรือประกอบุรกิจสวนตัว ที่มีรายไดเพียงพอสามารถชําระหนี้แทนผูขอกูได
Q: นําทองคําหรือทรัพยสินอื่น เชน สลากออมสิน ใบหลักทรัพย พันธบัตร มาค้ําประกันไดมั๊ย
A: ไมไดครับ
Q: เครื่องจักรที่จะนํามาใชเปนหลักประกัน ใชเครื่องจักรอะไรไดบางคะ
A: เครื่องจักรที่สามารถจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได
4. ผลประกอบการ
Q: รายได จะใหรวมจากทุกธุรกิจหรือเฉพาะธุรกิจที่ยื่นกู
A: ใหนําเฉพาะรายไดที่ไดมาจากการทําธุรกิจที่จะยื่นกูครับ
Q: หลักฐานที่มาของรายไดตองเอามาแสดงมั๊ย
A: ตองนําหลักฐานทั้งหมดที่สามารถแสดงที่มาของรายไดมาแสดงดวยครับ
Q: รายไดที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น หมายถึงอะไร
A:
หมายถึงรายไดที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นหลังจากผูขอกูไดรับเงินกูจากธนาคารแลวครับ
เปอรเซนต เมื่อเทียบจากรายไดเดิม เชน เพิ่มขึ้น 10 เปอรเซนต

โดยอาจระบุเปนจํานวน

Q: ลูกหนี้การคารอเรียกเก็บเงิน คืออะไร
A: คือลูกคาของกิจการที่ซื้อสินคาและยังคางชําระคาสินคากับกิจการ โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามที่ตกลงกันไว
Q: สินคาคงเหลือ (สต็อค) ไดแกอะไรบาง
A: สินคาหรือวัตถุดิบที่มีไวผลิตหรือเพื่อขาย เชนสินคาที่อยูในราน วัตถุดิบที่อยูในโกดัง
Q: เจาหนี้การคา คืออะไร
A: คือเจาหนี้ของผูขอกู ที่เกิดจากผูขอกูไปซื้อสินคาหรือวัตถุดิบมา แตยังไมไดชําระเงินคาสินคาหรือวัตถุดิบนั้น
Q: ระยะเวลาจายเงินคืออะไรคะ
A: ระยะเวลาจายเงินคือ ระยะเวลาที่ผูขอกูจะตองจายเงินใหกับเจาหนี้การคาเพื่อชําระคาสินคาหรือวัตถุดิบตามที่ได
ตกลงกันไวครับ
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ถาม-ตอบ (Q&A)
“แบบฟอรมขอสินเชื่อรายยอย (วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท)”
5. ขอมูลรายละเอียดการขายปจจุบัน/โครงการ
Q: ถาทีร่ านมีสินคาหลายรายการ ตองระบุทุกรายการเลยมั๊ยคะ
A: ระบุเพียงแค หมวด/ประเภทของสินคา เชน เปนสินคาอุปโภคบริโภค หรือสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา เปนตน
Q: กลุมลูกคาเปาหมาย ตองระบุประเภท หรืออาชีพมั๊ย
A: ควรระบุครับ เพื่อใหสามารถระบุลูกคาไดวาเปนกลุมไหน
Q: ชองทางการจัดจําหนาย คืออะไร ตองระบุอยางไร
A: ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงการที่ผูขอกูจะขายสินคา/บริการดวยวิธีใด เชนการขายผานหนารานของตนเอง
การขายผานตัวแทนจําหนาย หรือการขายสินคาทางอินเตอรเนต เปนตน
6. รายละเอียดทรัพยสินของผูขอกู
Q: ทรัพยสินตองเปนเฉพาะชื่อของผูข อกูใ ชมั๊ย
A: ทรัพยสิน ตองมีชอื่ ผูกูเปนผูถือกรรมสิทธิ์ หรือผูครอบครอง
Q: ทีด่ ินที่ติดจํานองสามารถนํามานับรวมดวยไดมั๊ย
A: สามารถนํามานับรวมได
Q: ไมรูมูลคาทรัพยสินจะใชราคาประเมิน หรือราคาตลาด
A: ใชราคาซื้อขายในปจจุบัน ที่สามารถซื้องายขายคลอง
Q: รถยนต เครื่องจักร คอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงาน จะใชราคาตอนซื้อมากรอกเปนมูลคาทรัพยสินไดมั๊ย
A: ใชราคาซื้อขายในปจจุบันที่ซื้องายขายคลอง เปนมูลคาที่ระบุของทรัพยสิน
Q: ทรัพยสินทีเ่ ชาซื้ออยู หรือผอนชําระ เชน รถยนต อาคารพาณิชย สามารถนํามานับรวมเปนทรัพยสินของผูขอกู
ไดมั๊ย
A: สามารถนํามานับรวมเปนทรัพยสินของผูขอกูได
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ถาม-ตอบ (Q&A)
“แบบฟอรมขอสินเชื่อรายยอย (วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท)”
7. รายละเอียดภาระหนี้ของผูขอกู
Q: หนี้ที่มีกับสถาบันการเงิน รวมทุกอยางดวยรึปาว
A: นับรวมทั้งหมดทุกวงเงิน โดยดูจากรายงานการตรวจเครดิตบูโร
Q: เงินยืมพอแม ญาติ ถือเปนหนี้นอกระบบมั๊ยคะ
A: ถาเปนหนี้ที่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้น และมีระยะเวลาการชําระหนี้ ถือวาเปนหนี้นอกระบบ
Q: ถาผอนธนาคารอยู และเคยปรับเปลียนเงื่อนไขการผอนชําระจะกูไดมั๊ย
A: กูได แตตองผอนชําระเปนปรกติมาไมนอยกวา 12 เดือน
Q: ถาเปนหนี้ปรับโครงสราง แลวสามารถผอนไดตามปรกติ ถือเปนหนี้ปรกติมั๊ย
A: ถือเปนหนี้ปรกติ
Q: ในกรณีที่ผูขอกูมีการผอนชําระเปนรายป (หรือรายไตรมาส หรือรายหกเดือน) จะตองนํายอดผอนชําระรายป (หรือ
รายไตรมาส หรือรายหกเดือน) จะใหแจงยอดผอนชําระอยางไร หรือใหนํามาเฉลี่ยเปนรายเดือนหรือปาวคะ
A: ตองนํามาเฉลี่ยเปนรายเดือนครับ เชน
ถาเปนรายป ก็นําไปหารดวย 12
ถารายไตรมาส ก็นําไปหารดวย 3
ถาเปนรายหกเดือนหรือครึ่งป ก็นําไปหารดวย 6
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ถาม-ตอบ (Q&A)
“แบบฟอรมขอสินเชื่อรายยอย (วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท)”
8. สรุปผลการตรวจเครดิตบูโร
Q: เครดิตบูโร สามารถตรวจไดที่ไหนบางคะ
A: คุณสามารถตรวจสอบสถานที่ใหบริการตรวจขอมูลเครดิตบูโรจากเวปไซตของ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
ตามที่อยูของเวปไซต www.ncb.co.th ไดครับ หรือดูตามภาพที่ตามมา

Q: ระยะเวลาการตรวจเครดิตบูโรตองตรวจไมเกินกี่เดือน
A: 1 เดือน
Q: เมื่อตรวจเครดิตบูโรมาแลว สามารถเปดซองเอกสารดูไดมั๊ย
A: สามารถเปดดูไดครับ
9. รายละเอียดการหมุนเวียนเงินของกิจการ
Q: การหมุนเวียนเงินของกิจการดูไดจากอะไรบางคะ
A:
คุณสามารถดูจากการเดินบัญชีเงินฝากของผูขอกูที่มีอยูกับธนาคาร (ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย และบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันที่ไมเปนโอ/ดี และเปนโอ/ดี) โดยดูทั้งฝงทีม่ ีเงินเขา และเงินออกจากบัญชี
หากคุณไมเคยปรับบุคหรืออัพเดทสมุดบัญชีคูฝากเลย คุณสามารถไปขอรายการสรุปการเดินบัญชีหรือสเตท
เมนท (Statement) เปนรายเดือน จากสถาบันการเงินที่คุณมีบัญชีอยูย อนหลัง 6 เดือน
Q: ถามีทั้งบ/ช สวนตัว และบริษัท มีทั้ง ออมทรัพย และกระแสรายวัน จะเอาบัญชีไหนบาง
A: นับเฉพาะบัญชีที่มีรายไดเขากิจการ ไมวาบัญชีนั้นจะเปนของบริษัท หรือของกรรมการ
Q&A
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