คําขอรับบริการประกันการสงออกระยะสั้น

Application for Short – Term Export Credit Insurance
EXIMFLEXI

EXIM sMart Msurance

EXIM4SMEs

EXIMSURE

รายละเอียดบริษัทและข@อมูลธุรกิจ
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................................................
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ………………...................................................................................................................................................................
ที่อยูสํานักงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพทP ........................................ โทรสาร ............................................... E-mail .............................................................................................
บุคคลติดตอ ............................................................................. ตําแหนง ..............................................................................................................
ที่อยูโรงงาน/สาขา .................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ประเภทของธุรกิจ
ผูผลิตและผูสงออก
ผูสงออก
อื่น ๆ
(โปรดระบุสินคา ..............................................................................................................................................................................................)
สัดสวนการจําหนายสินคา

ภายในประเทศ ………………%

ตางประเทศ ………………%

มูลคาการสงออกทั้งหมด (ไมรวมการสงออกในรูปแบบสินคาฝากขาย และ/หรือ การสงออกไปยังบริษัทในเครือ)
ชวงเวลา

Advance payment, L/C

มูลคาการสงออก (บาท)
D/P, D/A, O/A
อื่น ๆ

รวม

ชวง 12 เดือนที่ผานมา
(ชวงเวลา ..................................................)

ประมาณการอีก 12 เดือนข@างหน@า
(ชวงเวลา ..................................................)

สัดสวนระยะเวลาในการใหเครดิตภายใตเทอมตาง ๆ
เทอมการชําระเงิน

น@อยกวา 30 วัน

ระยะเวลาในการให@เครดิต
31-60 วัน
61-90 วัน
91-120 วัน

มากกวา 120 วันขึ้นไป

L/C
Non L/C (D/P, D/A และ O/A)
บริการประกันการสงออก

ป_จจุบนั มีใชบริการ

เคยใชบริการแตยกเลิกแลว

ไมเคย

(เนื่องจาก............................................................................)
(หากป_จจุบนั ใช/เคยใชบริการ กรุณาระบุชอื่ ผูใหบริการ....................................................................................................................................)
ผูเอาประกันรวม (ถามี) .....................................................................................................................................................................................
(กรณีมีผูเอาประกันรวมจะตองจัดทําคําขอรับบริการประกันการสงออก แยกตามผูเอาประกันรวมแตละราย)

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-271-3700, 02-278-0047, 02-617-2111
EXPORT – IMPORT BANK OF THAILAND EXIM BUILING, 1193 PHAHOLYOTHIN RD., PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND TEL. 02-271-3700, 02-278-0047, 02-617-2111

1

รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการใช@บริการประกันการสงออก
ข@อมูลสินค@าทีเ่ อาประกัน
 สินค@าทีเ่ อาประกัน .............................................................................................................
 ลักษณะของสินค@าที่เอาประกัน
สินคาผลิตทั่วไป
สินคาสั่งทําเฉพาะ
สินคาเนาเสียงาย (สินคาที่มีอายุนอยกวา 6 เดือน)
 สัดสวนของตราสินค@า
ไมมีตราสินคา ………………%
มีตราสินคาของผูซื้อ ………………%
มีตราสินคาของผูเอาประกัน ………………%
 ลักษณะของตราสินค@า (หากมี)
ประทับตราลงบนตัวสินคา
ประทับตราลงบนบรรจุภัณฑP
ติดสติกเกอรP
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................
 อายุของสินค@า
ตั้งแต 1 ปcขนึ้ ไป
นอยกวา 1 ปc (โปรดระบุจํานวนเดือน) ...................................
 สัดสวนการผลิตสินค@า
ทําการผลิตเอง ………………%
จาง Sub Contract ผลิตสินคา ………………%
เปnน Trader จางผลิตสินคา 100%
 เอกสารรับรองคุณภาพการผลิตและสินค@า หรือ วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพสินค@าทีผ่ ลิตเสร็จ / จ@างผลิต
ไมมี เนื่องจาก ………………………………………………………………..
มี (โปรดระบุ) …………………………………………………………………..
ข@อมูลการสงออก
 จํานวนผู@ซื้อทั้งหมดและมูลคาที่จะเอาประกันแบงตามเทอมการชําระเงิน
เทอมการชําระเงิน
จํานวนผู@ซื้อ (ราย)
มูลคาที่จะเอาประกัน (ล@านบาท)
L/C
Non L/C (D/P, D/A และ O/A)
รวม
 เทอมการชําระเงินสูงสุดที่ยื่นขอรับประกัน
L/C ……………………… วัน
Non L/C (D/P, D/A และO/A) ……………………… วัน
 ชองทางและสัดสวนการสงออก
ชองทางการสงออก

ขายตรง

ผานผู@ค@าสง

ผานตัวแทน
ที่ได@รับการแตงตั้ง

อื่นๆ

สัดสวน (%)
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รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการใช@บริการประกันการสงออก (ตอ)
 มูลคาการสงออกทีย่ ื่นขอรับประกันสูงสุดสําหรับ 10 ประเทศแรก (ไมรวมการสงออกในรูปแบบสินคาฝากขาย และ/หรือ การสงออกไปยังบริษัทในเครือ
และ/หรือ มูลคาการสงออกภายใตเงื่อนไข L/C และ Advance payment)

ประเทศที่สงออก

มูลคาการสงออกทีย่ ื่นขอรับประกัน
(บาท)

เทอมการชําระเงินสูงสุด
(วัน)

จํานวนผู@ซื้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
 มูลคาการสงออกทีย่ ื่นขอรับประกันสูงสุดสําหรับผู@ซื้อ/ธนาคารผู@ซื้อ 10 รายแรก (ไมรวมการสงออกในรูปแบบสินคาฝากขาย และ/หรือ การสงออกไป
ยังบริษัทในเครือ และ/หรือ มูลคาการสงออกภายใตเงื่อนไข L/C และ Advance payment)

ชื่อผู@ซื้อ/ธนาคารผู@ซื้อ

ประเทศผู@ซื้อ/
ธนาคารผู@ซื้อ

เทอม
การชําระเงิน

มูลคาการสงออก (บาท)
ชวง 12 เดือนที่ผานมา ประมาณการอีก 12 เดือน
(ชวงเวลา.....................) ข@างหน@า (ชวงเวลา................)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
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รายละเอียดการบริหารความเสี่ยง
 ผู@เอาประกันมีการกําหนดวงเงินค@าขายสูงสุดให@แกผู@ซื้อ/ธนาคารผู@ซื้อแตละรายหรือไม
ใช
ไมใช
 ณ วันที่ ............................................. ผู@ซื้อ/ธนาคารผู@ซื้อตางประเทศมีภาระคงค@างรวม ..................................................... บาท ดังนี้
มูลคา (บาท)
มูลคา (บาท)
ยังไมครบกําหนดชําระเงิน
เกินกําหนดชําระเงิน 61 – 90 วัน
เกินกําหนดชําระเงิน 1 – 30 วัน
เกินกําหนดชําระเงิน 91 – 1 ปc
เกินกําหนดชําระเงิน 31 – 60 วัน
เกินกําหนดชําระเงินมากกวา 1 ปc
 ผู@เอาประกันดําเนินการกับผู@ซอื้ /ธนาคารผู@ซื้อตางประเทศที่มีภาระคงค@างหลังวันครบกําหนดชําระเงิน ดังนี้
จํานวนวัน
ผู@มีอํานาจดําเนินการ
(นับจากวันครบกําหนดชําระเงิน)

(ระบุตําแหนง)

หยุดสงออกสินคา
ติดตามทวงถามการชําระเงิน
ดําเนินการฟvองรองตามกฎหมาย
 ประวัติหนี้สูญจากการสงออก

ไมมี

มี (โปรดระบุ)

ประเทศผู@ซื้อ

มูลคาหนี้สูญ
(ระบุสกุลเงิน)

(รวมถึงหนี้สูญที่ไดรับการชดเชยแลว)

ครั้งที่

ปgทเี่ กิด
หนี้สูญ

ชื่อผู@ซื้อ

สาเหตุ

มูลคาหนี้สูญที่ แหลงที่มา
ได@รับการชดเชย ของเงิน
(ระบุสกุลเงิน) ชดเชยหนี้สูญ
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คํารับรองของผูเ@ อาประกัน
1. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ในคําขอรับบริการประกันการสงออกนี้ และบรรดาเอกสาร และ/หรือหลักฐานตางๆ ที่ยื่นตอ ธสน.
เปnน เอกสารฉบับ ลาสุด และขอมู ลในเอกสารเหลานั้น เปnนความจริงทุก ประการ กรณีป รากฏวาหลัก ฐานหนังสือ ขอรับ รอง หรือ
คํายืนยัน หรือเอกสารที่ขาพเจามอบใหแก ธสน. ไมเปnนเอกสารฉบับลาสุด มีขอความเท็จ หรือเปnนเอกสารปลอม ขาพเจาตกลงเปnน
ผูรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายตางๆ ที่ เกิดขึ้นกับ ธสน. จนสิ้นเชิง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล และ/หรือเอกสาร หลักฐานใดๆ ที่ ขาพเจา ไดให และ/หรือจัดสงใหแก ธสน. ขาพเจาจะแจงให ธสน.
ทราบเปnนลายลักษณPอักษร พรอมทั้งจัดสงเอกสาร และ/หรือหลักฐานที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหแก ธสน. ทันที
3. ขาพเจาตกลงและรับทราบวา การพิจารณาอนุมัติบริการประกันการสงออกเปnนดุลยพินิจของ ธสน. แตเพียงผูเดียวที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร และขาพเจาตกลงยอมรับผลการพิจารณาของ ธสน. ทุกประการ โดยจะไมโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น
4. เมื่อ ธสน. พิจารณาอนุมัติใหบริการประกันการสงออกแกขาพเจาแลว ขาพเจาตกลงยินยอมดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร และ/หรือ
หลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวของ ตามแบบที่ ธสน. กําหนด โดยยินยอมผูกพัน และปฎิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของกรมธรรมPประกัน
การสงออก และเอกสารใดๆ ดังกลาวทุกประการ
บริษัท ................................................................................ จํากัด
โดย ................................................................................... ผูมีอํานาจกระทําแทน
(

)
ลายมือชือ่ และตราประทับของผูเอาประกัน

ตําแหนง ..............................................................................
วันที่ ....................................................................................
ความเห็นของเจ@าหน@าที่ ธสน.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ ..................................................................................
วันที่ ...............................................................
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