CATERPILLAR LEASING (THAILAND) LTD
(1) คําเสนอขอสิ นเชือ
เครืองจักรรุ่ น

จํานวน

คัน

เงินดาวน์

บาท

ราคาคันละ

บาท

แบ่ งชําระ (งวด)

เดือน ค่ าเช่ าซื%อ (รวมVAT)

บาท

ประกันภัย

รวมประกันภัย
ชําระเงินสด

สั ญญา

รวมสั ญญา
แยกสั ญญา

(2) ข้ อมูลผู้ขอสิ นเชือ
ลูกค้ าเก่ า CLTL/MMC

ลูกค้ าใหม่

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ชือผู้ขอสิ นเชือ นาย/นาง/นางสาว/อืน ๆ ระบุ
ทีอยู่ปัจจุบนั

ตามทะเบียนบ้ าน

เลขที

หมู่ที

ซอย

เขต/อําเภอ
สถานะทีอยู่อาศัย

ตามบัตรประชาชน

อืน ๆ (โปรดระบุด้านล่ าง)

ถนน

แขวง/ตําบล

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

บ้ านของตนเอง (เป็ นเจ้ าบ้ าน)

บ้ านครอบครัว เจ้ าบ้ านคือ

อืน ๆ ระบุ

โทรศัพท์

จดทะเบียน

ชือคู่สมรส (ถ้ ามี)

ไม่ จดทะเบียน

กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล
ชือผู้ขอสิ นเชือ บริษทั /ห้ างหุ้นส่ วน/อืน ๆ ระบุ
ชือผู้ตดิ ต่ อ

ความสั มพันธ์

ทีอยู่ในการออกใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

สํ านักงานใหญ่

(แนบภพ.20 ของสาขา)

สาขาที

(3) ทีอยู่ทติี ดต่อได้ / ทีอยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
ใช้ ทีอยู่เดียวกันกับด้ านบน
ใช้ ทีอยู่อนื ๆ โปรดระบุ
เลขที

หมู่ที

ซอย

เขต/อําเภอ

แขวง/ตําบล

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail Address:

Line ID:

(4) จุดประสงค์ในการเพิมเครืองจักร
ทดแทนเครืองจักรเดิม

ขยายกําลังการทํางาน

อืน ๆ ระบุ

สถานทีนําเครืองจักรไปใช้

(5) ทรัพย์สิน เครืองจักร รถบรรทุก และอืน ๆ
แบบ/รุ่ น

จํานวน

ซื%อจาก

ภาระหนี%
มี

ไม่ มี

แบบ/รุ่ น

จํานวน

ซื%อจาก

ภาระหนี%
มี

ไม่ มี

(6) ข้ อมูลเกียวกับธุรกิจ/งานทีทํา
ประสบการณ์ ในธุรกิจทีทํา

ปี

ธุรกิจหลักทีทํา
รับเหมา-ก่ อสร้ าง/ให้ เช่ าเครืองจักร ตามสั ญญางานทีแนบ

ฉบับ

ธุรกิจด้ านล่ างนี% โปรดระบุข้อมูลเพิมเติม
บ่ อทราย บ่ อดิน

โรงโม่ หิน

แพลนท์ ปูน

เหมือง

ขนส่ ง

พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

ร้ านวัสดุก่อสร้ าง

รับงานทัวไป รับงานชาวบ้ าน

เกษตรกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

ธุรเกษตรกรรม
กิจอืน ๆ
งาน/ปริมาณ/ราคา

รายได้ ต่อเดือน

ระยะเวลา

กําไร

งาน/ปริมาณ/ราคา

รายได้ ต่อเดือน

ระยะเวลา

กําไร

งาน/ปริมาณ/ราคา

รายได้ ต่อเดือน

ระยะเวลา

กําไร

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์

อืน ๆ ระบุ

รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับธุรกิจ

(7) สถานะทางการเงิน
บัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี/Overdraft Account
เงินทุนหมุนเวียน วงเงิน

บาท จากธนาคาร

สาขา

ภาระหนีใ% นปัจจุบนั
ธนาคาร/บริษทั

ประเภท

เดือนละ

สิ%นสุ ด

ธนาคาร/บริษทั

ประเภท

เดือนละ

สิ%นสุ ด

ธนาคาร/บริษทั

ประเภท

เดือนละ

สิ%นสุ ด

ธนาคาร/บริษทั

ประเภท

เดือนละ

สิ%นสุ ด

(8) ข้ อมูลผู้คาํ% ประกัน
ชือผู้คาํ% ประกัน (1)

ความสั มพันธ์

โทรศัพท์

E-mail Address / Line ID:

อาชีพ

รายได้ ต่อเดือน

สถานทีประกอบธุรกิจ
ทีอยู่ปัจจุบนั
เลขที

ตามทะเบียนบ้ าน
หมู่ที

เขต/อําเภอ
สถานะทีอยู่อาศัย

ตามบัตรประชาชน
ซอย

อืน ๆ โปรดระบุด้านล่ าง

ถนน

แขวง/ตําบล

จังหวัด
บ้ านของตนเอง (เป็ นเจ้ าบ้ าน)

รหัสไปรษณีย์
บ้ านครอบครัว เจ้ าบ้ านคือ

อืน ๆ ระบุ

ชือผู้คาํ% ประกัน (2)

ความสั มพันธ์

โทรศัพท์

E-mail Address / Line ID:

อาชีพ

รายได้ ต่อเดือน

สถานทีประกอบธุรกิจ
ทีอยู่ปัจจุบนั
เลขที

ตามทะเบียนบ้ าน
หมู่ที

เขต/อําเภอ
สถานะทีอยู่อาศัย

ตามบัตรประชาชน
ซอย

อืน ๆ โปรดระบุด้านล่ าง

ถนน

จังหวัด
บ้ านของตนเอง (เป็ นเจ้ าบ้ าน)

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย์

บ้ านครอบครัว เจ้ าบ้ านคือ

อืน ๆ ระบุ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ติดต่อ สอบถาม และ/หรื อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ของข้าพเจ้า และ/หรื อ บุคคลที0เกี0ยวข้องได้จากบุคคล และ/หรื อ นิ ติบุคคลอื0นใด และไม่วา่ ด้วยวิธีใด ๆ นอกจากนี3ในการที0ขา้ พเจ้าขอสิ นเชื0 อประเภทต่างๆ จาก
บริ ษทั ฯ นั3น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบข้อกําหนดและเงื0อนไขของบริ ษทั ฯ ทุกประการและยินยอมเสี ยค่าธรรมเนี ยม ตามระเบียบ ข้อกําหนดและ
เงื0อนไขของบริ ษทั ฯ โดยข้าพเจ้าตกลงเป็ นผูช้ าํ ระเองทั3งสิ3 น
การชําระค่ างวด จะชําระโดยเช็คของผู้เช่ าซื%อ เท่ านั%น

(9) ลายมือชือ
ผู้ขอสิ นเชือ

พนักงานขาย

ชือ-สกุล ตัวบรรจง

ชือ-สกุล ตัวบรรจง

วันที

วันที

