วิธีการบันทึกแบบฟอร์ ม ตัวสัญญาใช้ เงิน

เช่นชื!อบริษัท ABC CO.,LTD.
บริ ษัท เป็ นผู้กําหนดโดยต้ องไม่ซํ %ากับที!ใช้ ไปก่อนหน้ า เช่น @@@A/C@AD
วันที!เบิกกู้ เช่น AE มิถ ุน ายน CEHA
ระบุชื!อบริ ษัท เช่น ABC CO.,LTD

จํานวนเงินที!เป็ นตัวอักษรเช่น สามล้ านสองแสนสองหมื-น บาท
ระบุวนั ครบกําหนดชําระ เช่น K@ สิงหาคม CEHA (2 ดูการคํานวณด้ านล่าง)
ระบุอตั ราดอกเบี %ย ตามที!ได้ รับอนุมตั ิเช่น H.[\ (ไม่ต้องใส่เครื! องหมาย %)

ลงนามผู้มีอํานาจ และประทับตรา

1.

การคํานวณหาจํานวนเงินที!จะเบิกกู้ ในแต่ครัง%
ประเภทเอกสาร ช่ วงก่ อ นการส่ งสิน ค้ า (Pre shipment)
L/C
P/O , CONTRACT

จํานวน % ที!เบิกได้ จากมูลค่าในเอกสาร
90%
80%

ประเภทเอกสาร ช่ วงหลังการส่ งสิน ค้ า (Post shipment)
POST B/E,POST T/T , ใบวางบิล

จํานวน % ที!เบิกได้ จากมูลค่าในเอกสาร
90%

วิธ ีก ารคํานวณ
ตัวอย่ าง เช่นนํา P/O USD.125,800.00 มาเบิกกู้กบั ธนาคาร
กรณีเ บิก กู้เ ป็ นสกุล เงิน บาท มูลค่าเอกสารประกอบการเบิกกู้ x อัตรา % x Rate Packing ประจําสัปดาห์ (สอบถามได้ จาก
ธนาคาร) = ผลลัพธ์ที!ได้ ปัดหลักร้ อยทิ %ง
วิธีการคํานวณ USD.125,800.00 x 80% x 32 = 3,220,480.00 จํานวนเงิน ที-จ ะใช้ เ บิก กู้ 3,220,000.00 บาท
กรณีเ บิก กู้เ ป็ นสกุล เงิน ตราต่ างประเทศ มูลค่าเอกสารประกอบการเบิกกู้ x อัตรา % = ผลลัพธ์ ที!ได้ ปัดหลักร้ อยทิ %ง
วิธีการคํานวณ USD.125,800.00 x 80% = 100,640.00 จํานวนเงิน ที-จ ะใช้ เ บิก กู้ USD 100,000.00
ทังนี
% % จํานวนเงินทีจ! ะเบิกกู้ในแต่ละครัง% เมื!อรวมกับภาระหนี %คงค้ างที!มีกบั ธนาคารต้ องไม่เกินวงเงินที!ได้ รับอนุมตั ิ

2.

การคํานวณหาวันครบกําหนดชําระ
ประเภทเอกสาร ช่ วงก่ อ นการส่ งสิน ค้ า
L/C
P/O , CONTRACT

เบิกกู้เป็ นสกุลเงินบาท
Expiry Date

เบิกกู้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
Expiry Date + 15 วัน

วันส่งมอบสินค้ า + ^_ วัน

วันส่งมอบสินค้ า + [\ วัน

ประเภทเอกสาร ช่ วงหลังการส่ งสิน ค้ า
เบิกกู้เป็ นสกุลเงินบาท
เบิกกู้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
POST B/E,POST T/T , ใบวางบิล
วันครบกําหนดชําระเงิน + 10 วัน วันครบกําหนดชําระเงิน + 10 วัน

ตัวอย่ าง ลูกค้ าได้ รับวงเงินจากธนาคารมีระยะเวลาการเบิกกู้สงู สุดได้ ไม่เกิน L@ วัน โดยในวันที! ^\/h/^d ลูกค้ าขอเบิกกู้ โดยนํา
P/O ที!ระบุวนั ส่งมอบสินค้ า (Shipment Date) ไม่เกินวันที! C@/D/AD ลูกค้ าสามารถเบิกกู้ได้ สงู สุดไม่เกินวันที!เท่าไหร่
วิธ ีก ารคํานวณ
1.

หาวัน ที-ส ูงสุด ที-ส ามารถเบิก กู้ไ ด้ ต ามวงเงิน ที-ไ ด้ ร ับ อนุม ัต ิ
ลูกค้ าต้ องการเบิกกู้วนั ที! ^\/h/^d ธนาคารอนุมตั วิ งเงินให้ เบิกกู้ได้ สงู สุดไม่เกิน j_ วัน การคํานวณ ^\/h/^d + j_ วัน
ดังนัน% ลูกค้ าสามารถเบิกกู้ได้ โดยวันครบกําหนดชําระเงินคืนให้ ธนาคารไม่เกินวันที! ^c/j/^d
วันที!เบิกกู้
15/6/18

วงเงินอนุมตั ิ

2.

+ j_ วัน

วันที!เบิกได้ สงู สุด
^c/j/18

หาวัน ที-ส ูงสุด ที-ส ามารถเบิก กู้ไ ด้ ต ามประเภทของเอกสารประกอบการเบิก กู้
กรณีนี %ลูกค้ าเบิกกู้โดยใช้ เอกสาร P/O จากตารางด้ านบน สามารถใช้ วนั ที!สง่ มอบสินค้ า + ^_ วัน จากตัวอย่าง P/O ระบุวนั ที!
ส่งมอบ [_/d/^d + ^_ วัน ลูกค้ าสามารถเบิกกู้ได้ โดยวันครบกําหนดชําระเงินคืนให้ ธนาคารไม่เกินวันที! c_/d/^d
ประเภทเอกสาร

3.

P/O

วันส่งมอบสินค้ า (Shipment Date) วันที!เบิกได้ สงู สุด
20/8/18
c_/d/18
+ ^_ วัน

นําค่าที!ได้ จากข้ อ ^ คือวันที! ^c/j/^d และ ข้ อ [ คือวันที! c_/d/^d มาเปรี ยบเทียบกัน โดยให้ ใช้ วนั ที!น้อยกว่าเป็ นวันที!ครบ
กําหนดชําระเงินคืนให้ ธนาคาร จากตัวอย่างนี %จึงเบิกกู้ได้ ไม่เกินวันที! c_/d/^d (วันที!ในตัวสัญญาใช้ เงินสามารถระบุวนั ที!น้อย
กว่าได้ แต่สงู สุดไม่เกิน c_/d/^d)

ข้ อมูลอื!น ๆ :
1.
2.

3.

ตัวสัญญาใช้ เงินต้ องติดอากรแสตมป์ c บาท
ในการเบิกกู้แต่ละครัง% ลูกค้ าต้ องยื!นเอกสารประกอบดังนี % ^.ตัวสัญญาใช้ เงิน [. สัญญรับชําระหนี % c. เอกสารประกอบการ
เบิกกู้ตามที!ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร ลงนามพร้ อมประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)
สามารถ Down load แบบฟอร์ มตัวสัญญาใช้ เงิน และสัญญรับชําระหนี %ได้ จาก Website ของธนาคาร WWW.EXIM.GO.TH

ตัวอย่ าง ตัQวสัญญาใช้ เ งิน ที-บ นั ทึก ข้ อ มูล แล้ ว กรณีใ ช้ แ บบพิม พ์ จ ากทางธนาคาร

ABC CO.,LTD

@@@A/C@AD
AE มิถุน ายน CEHA
ABC CO.,LTD

K,CC@,@@@.@@ บาท
สามล้ านสองแสนสองหมื-น บาท

K@ สิงหาคม CEHA
H.CE

ลงนามผู้มีอํานาจ และประทับตราบริ ษัทฯ

นําข้ อ มูล จากตัQวสัญญาใช้ เ งิน มาบัน ทึก ข้ อ มูล
ที-ส ัญญารับ ชําระหนี W และบัน ทึก ที-อ ยู่เ พิ-ม เติม
AE มิถุน ายน CEHA
15/5

ABC CO.,LTD
จรัญสนิท วงค์ AK

จรัญสนิท วงค์

บางกอกน้ อ ย

บางกอก น้ อ ย

กทม.

@@@A/C@AD
K,CC@,@@@.@@

AE มิถุน ายน CEHA
สามล้ านสองแสนสองหมื-น บาท

K@ สิงหาคม CEHA

ตัวอย่ าง ตัQวสัญญาใช้ เ งิน ที-บ นั ทึก ข้ อ มูล แล้ ว กรณีใ ช้ แ บบ ฟอร์ ม e-Form จาก WebSite ของธนาคาร

