CATERPILLAR LEASING (THAILAND) CO., LTD
บริษัท แคทเทอร์พล
ิ ลาร์ ลิสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
ิ เชอเบื
ื
เอกสารประกอบการพิจารณาสน
องต้น
แบบฟอร์มข ้อมูลเบืองต ้นประกอบการพิจารณาสินเชือ
หนังสือให ้ความยินยอมเปิ ดเผยข ้อมูล (เครดิตบูโร)
หนังสือให ้ความยินยอมให ้ข ้อมูล (บจก.แคทเทอร์พล
ิ ลาร์ ลิสซิง (ประเทศไทย))
ลูกค้า
บุคคลธรรมดา

นิตบ
ิ ค
ุ คล

เอกสารพืนฐาน

เอกสารพืนฐาน

สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ ้าน

สําเนาหนังสือรับรองกิจการ พร ้อมวัตถุประสงค์ทก
ุ หน ้า อายุไม่เกิน 45 วัน

สําเนาใบเปลียนชือ/ สกุล/ ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า (ถ ้ามี)

สําเนาบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้น (บอจ.5) (กรณีบริษัทจํากัด)

สําเนาทะเบียนการค ้า/ทะเบียนพาณิชย์/ภ.พ.20 (ถ ้ามี)

สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ ้านของกรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม

สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ(รง.4) อนุญาตบ่อดิน/บ่อทราย/
แพล ้นท์ปน
ู /ประทานบัตรเหมืองแร่/ โรงโม่ (ถ ้ามี)

สําเนาใบเปลียนชือ/ สกุล/ ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า(ถ ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
รายการเดินบัญชีธนาคาร บัญชีหลัก/บัญชีจา่ ยค่างวดย ้อนหลัง 6 เดือน
สําเนาสัญญางานปั จจุบัน/ ใบ PO หรือเอกสารใบรับ-จ่าย (ถ ้ามี)

ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิม)
สําเนาทะเบียนการค ้า/ทะเบียนพาณิชย์ (ถ ้ามี)
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ(รง.4) อนุญาตบ่อดิน/บ่อทราย/ แพล ้นท์ปน
ู /
ประทานบัตรเหมืองแร่/ โรงโม่ (ถ ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

ใบแสดงภาษี มล
ู ค่าเพิม ภพ.30/ ภ.ง.ด. 90 /91 (ถ ้ามี)
บัญชีธนาคารทีมีวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) (ถ ้ามี)

ิ ธิ
เอกสารกรรมสท

งบการเงินทีมีผู ้สอบบัญชีรับรอง ย ้อนหลัง 2 ปี (ถ ้ามี)
รายการเดินบัญชีธนาคาร บัญชีหลัก/บัญชีจา่ ยค่างวด ย ้อนหลัง 6 เดือน

ิ อืน(ถ ้ามี)
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดิน เครืองจักร หรือทรัพย์สน

สําเนาสัญญางานปั จจุบัน/ ใบ PO หรือเอกสารใบรับ-จ่าย (ถ ้ามี)

ภาพถ่ายกิจการ/บ ้าน/หน ้างาน (ถ ้ามี)

ภ.พ.30 (แบบแสดงรายการภาษี มล
ู ค่าเพิม) (ถ ้ามี)
บัญชีธนาคารทีมีวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) (ถ ้ามี)

ิ ธิ
เอกสารกรรมสท
ิ อืน (ถ ้ามี)
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดิน เครืองจักรหรือทรัพย์สน
ภาพถ่ายกิจการ/บ ้าน/หน ้างาน (ถ ้ามี)
ผูค
้ าประก
ํ
ัน
บุคคลธรรมดา

นิตบ
ิ ค
ุ คล

เอกสารพืนฐาน

เอกสารพืนฐาน

สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ ้าน

สําเนาหนังสือรับรองกิจการ พร ้อมวัตถุประสงค์ทก
ุ หน ้า อายุไม่เกิน 45 วัน

สําเนาใบเปลียนชือ/ สกุล/ ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า (ถ ้ามี)

สําเนาบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้น (บอจ.5) (กรณีบริษัทจํากัด)

เอกสารแสดงรายได้
รายการเดินบัญชีธนาคาร บัญชีหลัก/บัญชีจา่ ยค่างวด ย ้อนหลัง 6 เดือน

ิ ธิ
เอกสารกรรมสท

สําเนาทะเบียนการค ้า/ทะเบียนพาณิชย์/ภาษี มล
ู ค่าเพิม ภ.พ.20 (ถ ้ามี)
สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ ้านของกรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม
สําเนาใบเปลียนชือ/ สกุล/ ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า (ถ ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

ิ อืน (ถ ้ามี)
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดิน เครืองจักร หรือทรัพย์สน

รายการเดินบัญชีธนาคาร บัญชีหลัก/บัญชีจา่ ยค่างวด ย ้อนหลัง 6 เดือน
งบการเงินทีมีผู ้สอบบัญชีรับรอง ย ้อนหลัง 2 ปี / ภ.พ.30 (แบบแสดงรายการ
ภาษี มล
ู ค่าเพิม) (ถ ้ามี)

ิ ธิ
เอกสารกรรมสท
ิ อืน (ถ ้ามี)
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดิน เครืองจักรหรือทรัพย์สน
หมายเหตุ
1. เอกสารในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ---> กรรมการผู ้มีอํานาจลงนามพร ้อมประทับตรา (สําเนาบัตรประชาชน+สําเนาทะเบียนบ ้านกรรมการลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง
แต่ไม่ตอ
้ งประทับตรา)
2.เอกสารในนามบุคคล ---> ลงนามรับรองสําเนาถูกต ้อง
3.ระบุวต
ั ถุประสงค์ ---> ใช ้สําหรับขอสินเชือกับ บจก.แคทเทอร์พล
ิ ลาร์ ลิสซิง (ประเทศไทย) เท่านัน
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