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กูอ้ยา่งไรใหไ้ดเ้งนิตามกฏหมายหลกัประกนัทางธรุกจิ 

วนัที ่12 ตลุาคม 2559 
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ความส าคญัของหลกัประกนัตอ่การปลอ่ยสนิเชือ่ 

• ธนาคารใหค้วามส าคญัในความสามารถของในการท าธรุกจิของลกูคา้เพือ่ใหม้กีระแสเงนิสดมาช าระ

หนีต้ามก าหนดมากกวา่หลกัประกนั 

Debt Service 
Capability 

Collateral 

• หลกัประกนัท าใหธ้นาคารมคีวามมั่นใจมากขึน้ในการใหเ้ครดติ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่หลกัประกนัจะ

ท าใหค้ณุภาพของสนิเชือ่ดขี ึน้ 
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สิง่ทีธ่นาคารพจิาณาในการใหว้งเงนิเครดติ 

ความสามารถในการช าระหนี ้

 

• แหลง่ทีม่าของรายได/้

ประมาณการคา่ใชจ้า่ย 

– แผนธรุกจิทีจ่ะสรา้งรายไดใ้นอนาคต 

– ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ในธรุกจิทีท่ าอยู่

หรอืจะท า 

– ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับแผน

ธรุกจิ 

– งบการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื 

– หลักฐานการเดนิบัญชแีสดงรายรับ

รายจา่ย 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งทางการเงนิ 

 

• D/E ratio 

• Debt Service coverage 

ratio 

• Debt to EBITDA 

• Debt to Free Cash flow 
 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะของผูกู้ ้

 

• ประวตักิารช าระหนี ้

• การเตรยีมความพรอ้มในการตดิตอ่

ธนาคาร 

– เอกสารส าคัญของบรษัิท 

– งบการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื 

– หลักฐานการเดนิบัญชแีสดงรายรับรายจา่ย 

 

 

 

 

 

หลกัประกนั 
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ความส าคญัของหลกัประกนัตอ่การปลอ่ยสนิเชือ่ 

ขอ้ดขีองการมหีลกัประกนั 

 

ลกูคา้ 

• ลดตน้ทนุในการกูย้มื 

• เพิม่วงเงนิ 

 

 

ธนาคาร 

• เพิม่อ านาจตอ่รองในการตดิตามหนี ้

• ลดความเสยีหายกรณี Worst Case 
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คณุสมบตัขิองหลกัประกนัทีด่ ี

Attributes of Good Collateral 

• Transferability 
– Ownership should be legally 

transferable 

• Marketability 
– Depth of 2nd market 

• Durability 
– Economic life > Loan tenor 

• Identification 
– Can not be easily moved 

– Have registration number 

• Stability of Value 
– Not widely fluctuate 

– Easily to value with 

transparency  

 

 

 
 

 

หลกัการพจิารณาหลกัประกนัของธนาคาร 

• ธนาคารตอ้งมบีรุมิสทิธเิหนอืหลักประกนั 
– ธนาคารมสีทิธเิหนอืทรัพยส์นินัน้ไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

• การประเมนิราคาหลกัประกนั 
– ทรัพยส์นิตอ้งสามารถประเมนิราคาไดอ้ยา่งโปรง่ใสและยตุธิรรม 

• สภาพคลอ่งของหลกัประกนั 
– ทรัพยส์นิตอ้งเป็นทีต่อ้งการของตลาดและมตีลาดรองรับ 

– มคีา่ความผันผวนของราคาต า่ 

• ความรับผดิชอบของธนาคารตอ่หลักประกนั 
– ความรับผดิทีธ่นาคารตอ้งค านงึถงึเมือ่ธนาคารไดรั้บทรัพยส์นินัน้ๆ เป็น

หลกัประกนัเชน่ คา่ใชจ้า่ยและความรับผดิตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

• ตอ้งครอบคลมุระยะเวลาการกูย้มื 
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หลกัประกนัทีธ่นาคารรบัอยูแ่ละขอ้จ ากดั 

ทรพัยส์นิประเภททีธ่นาคาร

รบัเป็นหลกัประกนั  

• ทีด่นิ 
– โฉนดทีด่นิ โฉนดตราจอง น.ส. 3   

น.ส. 3 ก   น.ส. 3 ข 

• ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 

• สิง่ปลกูสรา้ง 

• สทิธกิารเชา่ 

• เรอื 

• เครือ่งจักร 

• ผลผลติทางการเกษตร 

• หลักทรัพย ์

• เงนิสด เงนิฝาก 

 

 

 

 

 

ทรพัยส์นิประเภททีม่ขีอ้จ ากดั  

 

• ทีด่นิ 
– มขีอ้จ ากัดในการน ายดึ 

– ทีด่นิตาบอด 

– ทีด่นิโฉนดหลังแดงทีห่า้มโอนเกนิ

กวา่ 1 ปี 

– ทีด่นิตดิภาระสทิธกิารเชา่ระยะยาว  

• สิง่ปลกูสรา้ง 
– ตัง้อยูบ่นทีด่นิ ภบท.5  

• สทิธกิารเชา่ทีม่ขีอ้จ ากดัใน

การใชป้ระโยชน ์

• เครือ่งจักร 
– ตัง้อยูบ่นทีด่นิและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้ง 

ซึง่ตดิจ านองกับสถาบันการเงนิอืน่ 

 

 

 

 

 

ทรพัยส์นิประเภททีธ่นาคารไมร่บั

เป็นหลกัประกนั  

• ทีด่นิ 
– ทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตทหาร เขตป่าไม ้

– ทีด่นิป่าชา้ ทีด่นิสสุาน 

– ทีด่นิทีเ่อกสารสทิธเิป็น สปก.4-01  

ภบท.5  

 

• สิง่ปลกูสรา้ง 
– สถานทตู 

– ศาสนสถาน 

– โรงพยาบาล ศนูยพ์ยาบาลเอกชน 

– สถานศกึษาภาครัฐ / ภาคเอกชน 

– ตัง้อยูบ่นทีด่นิ สปก 4-01 สทก.(สทิธทิ า

กนิ) ใบจอง (น.ส.2) ส.ค.1 (หลักฐาน

แจง้การครอบครอง) ใบไตส่วน(น.ส.5) 

• หลักทรัพย ์
– ใบหุน้ของธนาคาร 

– ตราสารหนีข้องบรษัิททีเ่ป็นของผูข้อ

เครดติ 
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หลกัประกนัทีธ่นาคารน ามาใช ้

หลกัประกนั  

 

 

 

 

 

หลกัประกนัทีม่ ี

บรุมิสทิธติาม ปพพ.  

• จ านอง 

– อสงัหารมิทรัพย ์

• ทีด่นิ 

• สิง่ปลกูสรา้ง 

– สงัหารมิทรัพย ์

• เรอื 

• เครือ่งจักร 

• จ าน า 

– สงัหารมิทรัพย ์

– สทิธทิีม่ตีราสาร 

• พันธบตัร 

• ใบหุน้ 

 

หลกัประกนัทีช่ว่ยลดความเสีย่ง  

• การโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

– สทิธกิารเชา่ 

– สทิธรัิบเงนิ 

– สทิธใินสญัญาเชา่ซือ้ 

• การจ าน าสทิธทิีจ่ะถอนเงนิฝาก 

• การจ าน าทะเบยีนรถ 

• การจ าน าสนิคา้ 

• Project Finance 

– Absolute Assignment 

• Revenue/Insurance 

– Conditional Assignment 

– Conditional Novation 

• Step in Right  

 

 

พรบ.หลกัประกนัทางธรุกจิ 

กจิการ 

• ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิและ
สทิธติา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบ
ธรุกจินัน้ 

• สามารถโอนบรรดาทรัพยส์นิและสทิธิ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ใน
ลักษณะทีผู่รั้บโอนสามารถประกอบธรุกจิ
ดังกลา่วตอ่ไปไดทั้นท ี

สทิธเิรยีกรอ้ง 
สทิธทิีจ่ะไดรั้บช าระหนี ้และสทิธอิืน่ๆ แตไ่ม่
รวมถงึสทิธทิีม่ตีราสาร 

สงัหารมิทรัพย ์
เฉพาะทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ เชน่ 
เครือ่งจักร สนิคา้คงคลัง หรอืวตัถดุบิทีใ่ชใ้น
การผลติสนิคา้ 

อสงัหารมิทรัพย ์
เฉพาะในกรณีทีผู่ใ้หห้ลักประกันประกอบ
ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยโ์ดยตรง 

ทรัพยส์นิทาง
ปัญญา 

ลขิสทิธิ ์สทิธบิัตร เครือ่งหมายการคา้ 
ความลับทางการคา้ 
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ผลิตภณัฑส์ินเช่ือ

ภายในประเทศ 
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ผลิตภณัฑส์ินเช่ือภายในประเทศทัว่ไป 

1. สินเช่ือระยะยาว (Long-Term Credit) 

             เป็นการใหว้งเงินสินเช่ืออายุเกิน 1 ปี เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนในทรพัยสิ์นถาวร เช่น ท่ีดิน  โรงงาน  

   เครื่องจกัร 

2. สินเช่ือระยะสั้น (Short-Term Credit) 

             เป็นการใหว้งเงินสินเช่ืออายุไมเ่กิน 1 ปี เพื่อใชห้มุนเวยีนในกิจการ เช่น สินคา้คงคลงั  

    หรือ ลกูหน้ีการคา้ 

3. กลุ่มภาระผูกพนั (Contingent Liability) 

             เป็นภาระผกูพนัท่ีธนาคารมีต่อลกูคา้ภายในวงเงินท่ีไดม้ีการตกลงกนัไว ้โดยจะผกูพนั 

    ธนาคารในการรบัผิดชอบต่อผลเสียหายอนัเกิดจากลกูคา้ไมป่ฏิบติัตามสญัญา   
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    เงินกูเ้พื่อการพาณิชย ์(Commercial Loan) 

วตัถุประสงค ์

• เป็นการใหกู้ย้มืเงินแกล่กูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ทัว่ไป  เพื่อน าไปลงทุนในกิจการหรือในสินทรพัย์

ถาวรเช่น ท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้ง เครื่องจกัร เป็นตน้  โดยมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนท่ีแน่นอน 

คณุลกัษณะ 

• วงเงินเป็นประเภทไม่หมุนเวยีน 

• เบิกรบัทั้งจ านวนในคราวเดียว /เป็นงวด 

• ผ่อนช าระเงินตน้เป็นรายเดือน /ราย 3 เดือน /ครั้งเดียวทั้งจ านวน 

• ช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน /ราย 3 เดือน /ครั้งเดียวทั้งจ านวน 

 คิดดอกเบ้ียไม่ทบตน้ โดยคิดดอกเบ้ีย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนของธนาคาร  

     (วิธีการนบัวนั นับตน้ ไม่นับทา้ย) 

สินเช่ือระยะยาว (Long-Term Credit) 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaidbmarket.com/uploads/20090421-145747-.jpg&imgrefurl=http://www.thaidbmarket.com/chat/Index.php?pages=12608&usg=__H9bJ7G1_NFuSETcV8tSXUzdsgf0=&h=300&w=477&sz=54&hl=th&start=3&zoom=1&tbnid=4NhBX9ywLwhTPM:&tbnh=81&tbnw=129&ei=X51PTa_wAs2mrAeA7bHaBg&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4655075/cnc_clip_image002.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4655075/cnc.html&usg=__QWdqXw4aKcrdmAL3yEAr0vMl10Q=&h=291&w=314&sz=14&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=VGI8nRp4xyu0rM:&tbnh=108&tbnw=117&ei=h51PTaqZJsWurAfCtOnZBg&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3&um=1&hl=th&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wimarn.com/images/1162537718/1187522494.gif&imgrefurl=http://www.wimarn.com/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%AA3.html&usg=__VY3SXOoUEnA1w5QtiPGuCcJYcSA=&h=300&w=400&sz=67&hl=th&start=2&zoom=1&tbnid=fJNa7jEX8P3mlM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=nZ1PTd_3NcPorAee6ejaBg&prev=/images?q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี (Overdraft  , O/D) 

วตัถุประสงค ์

• เพิ่มสภาพคล่องใหธุ้รกิจ ใหล้กูคา้สามารถเบิกและใชว้งเงินช าระหน้ีไดต้ามตอ้งการ 

คณุลกัษณะ 

• การเบิกจา่ยตอ้งมีบญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร  

• วงเงินเป็นประเภทหมุนเวยีน 
• กูโ้ดยน าเงินออกจากบญัชีดว้ยเช็ค โอน ฯลฯ , ช าระหน้ีโดยน าเงินเขา้บญัชี  
• เมื่อมีเงินพอเป็น + เรียก “ตวัด า” , เมื่อกูเ้งินเป็น – เรียก “ตวัแดง” 
• คิดดอกเบ้ียจากยอดใชจ้ริง ณ ส้ินวนัท าการทุกวนั โดยเรียกเก็บช าระ ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน น าไป

คิดดอกเบ้ียแบบทบตน้ในเดือนถดัไป  

สินเช่ือระยะสั้น (Short-Term Credit) 
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ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note , P/N) 

วตัถุประสงค ์

• เสริมสภาพคล่องใหธุ้รกิจ ดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

• เพื่อรองรบัความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนระยะสั้น 

คณุลกัษณะ 

• วงเงินเป็นประเภทหมุนเวยีน 

• ตอ้งท าตัว๋สญัญาใชเ้งินในการเบิกจ่าย เป็นสญัญาวา่ลกูคา้จะช าระคืนเมื่อครบก าหนด 

• ตัว๋ฯแต่ละฉบบั มีระยะเวลาการกูไ้มเ่กิน 6 เดือน ขยายเวลาโดยการต่อตัว๋ฯ 

• P/N ตอ้งเบิกขั้นต า่ 10,000  บาท 

• สามารถช าระเงินคืนบางส่วนหรือช าระทั้งหมด ก่อนท่ีตัว๋จะครบก าหนดช าระ 

• ช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน /ครั้งเดียวทั้งจ านวน/คิดส่วนลดล่วงหน้า 

• คิดดอกเบ้ียไม่ทบตน้ โดยคิดดอกเบ้ีย ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนของธนาคาร 

(วิธีการนบัวนั นับตน้ ไม่นับทา้ย) 
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ตัวอย่างตั๋ว P/N 

ช่ือลูกค้า 

 วันที่ตั๋วครบก าหนด 

อัตราดอกเบีย้ปกต ิ ทุกสิน้เดือน 

อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช าระ 

ลูกค้าลงนาม 

จ านวนเงนิที่ขอกู้ 

ชื่อสาขาที่ออกตั๋ว 

ชื่อสาขาที่ออกตั๋ว 
วันที่ออกตั๋ว 
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การคดิดอกเบีย้ของ OD สูตร ดอกเบีย้ 1 วนั =  ยอดสินเช่ือสิน้วนั x อตัราดอกเบีย้% x 1วนั / 365 วนั 

• ดอกเบีย้ OD คิดทุกวนัโดยเก็บใน
ระบบ รวมไว้ทัง้เดือนไปหักในบัญชี
กระแส ณ วนัท าการสดุท้ายของเดือน 

• การคิดดอกเบีย้ทบต้นคือ หากลูกค้า
ไม่ช าระ 151.21 บาทจะถือว่าเป็น
ยอดกู้  OD ต่อ ท าธนาคารจะคิด
ดอกเบีย้บน 151.21 บาทได้  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dispatch.com/wwwexportcontent/sites/dispatch/national_world/stories/2010/08/12/bc-banks-overdraft-art0-g2a9g29u-1check-book.jpg&imgrefurl=http://www.dispatch.com/live/content/national_world/stories/2010/08/12/bankers-pushing-overdraft-program.html&usg=__BQV1hlEKGseH3AwbuhY4gaxEmmQ=&h=391&w=600&sz=363&hl=en&start=74&zoom=1&tbnid=saCr2PDSe2uQwM:&tbnh=88&tbnw=135&ei=284KTsuqEsTHrQeB2Y2xDw&prev=/images?q=overdraft&start=60&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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ระยะเวลาท่ีใช้ในการค านวณดอกเบีย้ คือ 365 วัน 
สูตร    ดอกเบีย้ =   เงนิต้น x อัตราดอกเบีย้% x จ านวนวัน 
                                               365 

การคดิดอกเบีย้ ใช้วิธีคดิแบบ ไม่ทบต้น 
ความหมาย ไม่สามารถน าดอกเบีย้ค้างรับไปรวมกบัเงินต้นเพ่ือใช้ไปคิดเป็นฐานในการคิดดอกเบีย้ใหม่ได้ 
 

วิธีการนับวัน นับต้น ไม่นับท้าย 

วิธีการเรียกเก็บดอกเบีย้ของตัว๋ P/N มี 3 วิธี คือ  
1.หกัสว่นลดลว่งหน้า ณ วนัออกตัว๋     2.ช าระดอกเบีย้ทกุสิน้เดือน     3.ช าระดอกเบีย้เม่ือครบก าหนด 

 การคดิดอกเบีย้ของตั๋ว P/N หรือ LOAN 
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ตัวอย่าง : ออกตัว๋วนัท่ี 5 มี.ค. 1,000,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน ช าระดอกเบีย้ทุกสิน้เดือน 

การคิดดอกเบีย้ นบัต้น ไม่นบัท้าย 

นบัจาก วนัศกุร์ท่ี  5 ถึง วนัองัคารท่ี  30 

เงินต้น Rate จ านวนวนั ดอกเบีย้ 

1,000,000 5% 26 3,561.64 

นบัจาก วนัพธุท่ี  31 ถึง วนัอาทิตย์ท่ี  4 

เงินต้น Rate จ านวนวนั ดอกเบีย้ 

1,000,000 5% 5 684.93 

5 ออกตัว๋ 5 มี.ค. 31 สิน้เดือน 31 มี.ค. 

31 สิน้เดือน 31 มี.ค. 5 ครบก าหนด 5 เม.ย. 
เมษายน 2553 

อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร  พธุ  พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์

      31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

มนีาคม 2553 

อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร  พธุ  พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

ตัวอย่างการค านวณ & วธีิการนับวัน ของ P/N 

ตั๋วใบนีจ้ะเสียดอกเบีย้ทัง้หมด 4,246.57 บาท 
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       เป็นบรกิารออกหนงัสอืค า้ประกนั ใหแ้กล่กูคา้ น าไปยืน่ตอ่ ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนั เพือ่เป็น 
 
หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา หรอื ภาระผกูพนัตา่งๆ ทีล่กูคา้มตีอ่ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนั รวมถงึ  
 
ลกูคา้สามารถน าหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารไปวางเป็นหลกัประกนั แทนหลกัทรพัยอ์ืน่ๆ เชน่ เงนิสด  
 
โฉนด พนัธบตัร ฯลฯ 
 
       เมือ่ลกูคา้กระท าผดิสญัญา หรอื ไมป่ฏบิตัติามสญัญาทีล่กูคา้ ใหไ้วต้อ่ ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนั    
 
ผูร้บัหนงัสอืค า้ประกนั สามารถเรยีกรอ้งใหธ้นาคารช าระหนีแ้ทนตามภาระหนงัสอืค า้ประกนั  ซึง่ธนาคาร 
 
ในฐานะผูค้ า้ประกนั จะตอ้งชดใชห้นีแ้ทนลกูคา้ทนัททีีผู่ร้บัหนงัสอืค า้ประกนัเรยีกรอ้ง โดยทีธ่นาคารจะ 
 

เป็นผูต้ดิตามเรยีกเงนิคนืจากลกูคา้ในภายหลงั  

  หนงัสือค ้าประกนั (Letter of Indemnity , L/I) 

ภาระผกูพนั (Contingent Liability) 
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   การพจิารณาอนมุตัวิงเงนิหนงัสอืค า้ประกนั & การออกหนงัสอืค า้ประกนั 
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   ประเภทหนงัสอืค า้ประกนั 

 

1. หนงัสอืค า้ประกนัการยืน่ซอง (Bid Bond)  
            
          คอื หนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารออกเพือ่ค ้าประกนั ลกูคา้ ในการยืน่ซองประกวดราคา ส าหรับการเขา้ประมลู 
 
     งานรับเหมา หรอื การเขา้ประมลูขายสนิคา้ตา่งๆ เพือ่เป็นหลักประกนัวา่ ลกูคา้จะไมถ่อนซองประกวดราคากอ่น 
 
     ครบก าหนดเวลา หรอื หากชนะการประกวดราคา ไดรั้บเลอืกใหท้ าสญัญาแลว้ แตล่กูคา้ไมส่ามารถด าเนนิการ 
 
     ได ้ธนาคารผูอ้อกหนังสอืค ้าประกนัในฐานะผูค้ ้าประกนั  จะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กผู่รั้บหนังสอืค ้าประกนั 
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2. หนงัสอืค า้ประกนัการท าสญัญา (Performance Bond)  
            
           คอื หนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารออก เพือ่ค ้าประกนัการปฏบิัตติามสัญญาตา่งๆของลกูคา้ เชน่  
 
     สญัญารับจา้งงาน  สญัญารับประกนัคณุภาพสนิคา้  เป็นตน้  เพือ่เป็นหลักประกนัวา่  ลกูคา้จะตอ้ง 
 
     ปฏบิัตติามสญัญาทีท่ าไวก้ับผูรั้บหนังสอืค ้าประกนั หากลกูคา้ผดิสญัญา ธนาคารในฐานะผูค้ ้าประกนั 
  
     จะตอ้งช าใชค้า่เสยีหายใหแ้กผู่รั้บหนังสอืค ้าประกนั 
       

3.  หนงัสอืค า้ประกนัผลงาน (Retention Money Bond)  
      
            คอื หนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารออกเพือ่ค ้าประกนัผลงานจากการรับเหมาจา้งงาน หรอื รับเหมางาน 
 
      กอ่สรา้งตา่งๆ เมือ่ลกูคา้ น าหนังสอืค ้าประกนัผลงานไปยืน่ไวเ้พือ่เป็นหลักประกนัการสง่มอบงาน คูส่ญัญา 
 
      ของลกูคา้ (ผูรั้บหนังสอืค ้าประกนั) จะจา่ยเงนิคา่งานบางสว่นใหก้บัลกูคา้ และหากภายหลังผลงานเกดิความ 
 
      เสยีหาย หรอื ลกูคา้ปฏบิัตผิดิสญัญา  ผูรั้บหนังสอืค ้าประกนัจะเรยีกรอ้งใหธ้นาคารชดใชห้นีต้ามภาระหนังสอื 
 
       ค ้าประกนั 
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4.  หนงัสอืค า้ประกนัการช าระคา่ไฟฟ้า (Electric Payment Bond)  
      
            คอื หนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารออกเพือ่ค ้าประกนัการช าระคา่ไฟฟ้าของลกูคา้ ไวต้อ่ การไฟฟ้านครหลวง 
 
       หรอื การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  
 
 

5. หนงัสอืค า้ประกนัการช าระเงนิคา่สนิคา้ (Merchandise Purchasing Bond)  
 
          คอื  หนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารออก เพือ่ค ้าประกนัสญัญาซือ้สนิคา้ หรอื สญัญาตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้  
 
     เพือ่เป็นหลักประกนัวา่ หากลกูคา้ปฏบิัตผิดิสญัญา หรอืไมช่ าระคา่สนิคา้ ภายในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา 
 
      ธนาคารจะตอ้งช าระเงนิแทน ใหแ้ก ่ผูรั้บหนังสอืค ้าประกนั 
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6. หนงัสอืค า้ประกนัการช าระคา่ภาษอีากร (Tax)  
 
          คอื  หนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารออก เพือ่ค ้าประกนัการช าระภาษีอากรของลกูคา้ ตอ่กรมศลุกากร   
 
    ในการน าเขา้วตัถดุบิเพือ่การผลติ และ สง่ออก หรอื ขายภายในประเทศ  โดยไดรั้บยกเวน้ ไมต่อ้งเสยี 
     
     ภาษี ซึง่ลกูคา้จะตอ้งน าหนังสอืค ้าประกนั ของธนาคารไปวางไว ้เป็นหลักประกนั เพือ่น าสนิคา้ หรอื 
  
    วตัถดุบิออกไป ด าเนนิการ ระหวา่งการตรวจสอบภาษี ของ กรมศลุกากร  
 
 

7.  หนงัสอืค า้ประกนัการกูเ้งนิ (Borrowing Bond)  
 
             คอื หนังสอืค ้าประกนัที ่ธนาคารออก เพือ่ค ้าประกนั การกูย้มืเงนิของลกูคา้ หากลกูคา้ปฏบิัตผิดิ 
 
      สญัญาหรอื เงือ่นไขของสญัญากูเ้งนิ  ผูรั้บประโยชน ์(ผูใ้หกู้)้ สามารถเรยีกรอ้งให ้ธนาคารช าระหนี ้
 
      แทน โดยภาระผกูพันหรอืความรับผดิของธนาคาร อาจรวมถงึ คา่ดอกเบีย้ คา่เบีย้ปรับ หรอื คา่ใชจ้า่ย 
 
      ในการด าเนนิคดตีา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ แลว้แตข่อ้ความทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืค ้าประกนั 
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8.  หนงัสอืค า้ประกนัการรบัเงนิลว่งหนา้ (Advance Payment Bond)  
    
            คอื  หนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารออกเพือ่ค ้าประกนั การขอรับเงนิลว่งหนา้ของลกูคา้ เพือ่เป็นหลักประกนั 
 
    วา่ หากลกูคา้ไดข้อเบกิเงนิลว่งหนา้ไปแลว้  แตไ่มป่ฏบิัตติามสญัญา ธนาคาร ในฐานะผูค้ ้าประกนัจะตอ้งชดใช ้
 
    คา่เสยีหายใหแ้กผู่รั้บหนังสอืค ้าประกนั 
 
 

9. หนงัสอืค า้ประกนัอืน่ ๆ  
  
            เชน่ หนังสอืค ้าประกนับคุคลเขา้ท างาน หนังสอืค ้าประกนัการเขา้เป็นนักศกึษา หนังสอืค ้าประกนัการขอคนื 
 
     ภาษี เป็นตน้ 
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      อตัราคา่ธรรมเนยีมหนงัสอืค า้ประกนั 

  

                                   ประเภทหนงัสอืค า้ประกนั               อตัราคา่ธรรมเนยีม ตอ่ปี 
  
               ช าระเงนิคา่สนิคา้ (Merchandise )  
 กูย้มืเงนิ (Borrowing)                2.50 % 
 รบัเงนิลว่งหนา้ (Advance)    
 
 สญัญา (Performance Bond )  
 ผลงาน (Retention Money Bond )                            2.00 % 
 ช าระคา่ไฟฟ้า (Electric Payment Bond )  
 ช าระคา่ภาษอีากร (Tax ) อืน่ๆ (Others )    
 
 ยืน่ซอง (Bid)                 1.50 %       
 
                
คดิคา่ธรรมเนยีม ตามระยะเวลาของหนงัสอืค า้ประกนั  โดยคดิคา่ธรรมเนยีมข ัน้ต า่ 500 บาท  
 
ตอ่ ฉบบั  ระยะเวลาค า้ประกนัข ัน้ต า่ 3 เดอืน  เศษของเดอืนคดิเป็น 1 เดอืน  โดยจะจดัเก็บ 
 
คา่ธรรมเนยีม ณ วนัทีอ่อกหนงัสอืค า้ประกนั  
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       วธิกีารคดิคา่ธรรมเนยีม 

ช าระค่าไฟฟ้า ภาษี 
หรืออ่ืนๆ  
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Trade Credit Product 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaibizchina.com/upload/thaibizchina/BIC-Shanghai/08.2012/business04.jpg&imgrefurl=http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th2/business-opportunity/detail.php?SECTION_ID=511&ID=13044&usg=__OJ4QmEmQSPIzEoJWgegkRBmNGH0=&h=900&w=1200&sz=96&hl=th&start=15&zoom=1&tbnid=fHS3aWhqsxQRYM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=GsqBUuLJBcmUrge6u4CYBQ&prev=/search?q=business&sa=X&hl=th&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsbl&itbs=1&sa=X&ved=0CEcQrQMwDg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.onlinenewspapers.com/images/magazines-business.jpg&imgrefurl=http://www.onlinenewspapers.com/magazines/magazines-business-finance.htm&usg=__XZD5AOJo0uQzt-Y5xSBYILcgwH0=&h=300&w=400&sz=33&hl=th&start=13&zoom=1&tbnid=uy_raVnGa_VjdM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=GsqBUuLJBcmUrge6u4CYBQ&prev=/search?q=business&sa=X&hl=th&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsbl&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDA
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tradeandexportme.com/wp-content/uploads/2013/10/businesses.jpg&imgrefurl=http://www.tradeandexportme.com/2013/10/world-bank-18-increase-in-business-regulation-reforms/&usg=__YQCcT41WbYQk8VbgInfSXz69GpU=&h=1440&w=1920&sz=279&hl=th&start=10&zoom=1&tbnid=Bdv00mIV22RJeM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=GsqBUuLJBcmUrge6u4CYBQ&prev=/search?q=business&sa=X&hl=th&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsbl&itbs=1&sa=X&ved=0CD0QrQMwCQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.iphone-mobile-repair.com/site/wp-content/uploads/2013/10/business-02.jpg&imgrefurl=http://www.iphone-mobile-repair.com/business-repairs/&usg=__n2S9pvrX7UOBtIzyggrFNbta6vE=&h=2200&w=3200&sz=1947&hl=th&start=3&zoom=1&tbnid=V6q1ALl3UFAKjM:&tbnh=103&tbnw=150&ei=GsqBUuLJBcmUrge6u4CYBQ&prev=/search?q=business&sa=X&hl=th&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsbl&itbs=1&sa=X&ved=0CC8QrQMwAg
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• International Trade Term of Payment 
 
• Import Finance & Export Finance 
 
 

Agenda 
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1. International Trade : Term of Payment  

Exporter 

High 

Low 

Open Account 

Bills of Collection 

Letter of Credit 

Advance Payment 

Importer 

High 

Low 
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Advance Payment   

4. Deliver goods 

Importer 
Sales contract 

2. Money Transfer   

3. Make payment 

Overseas 
Exporter 

1. Submit an application 
    for Global money transfer 

Oversea 
bank 

• ผูซ้ือ้ช าระเงนิคา่สนิคา้ลว่งหนา้ใหแ้กผู่ข้ายกอ่นทีผู่ข้ายจะสง่มอบสนิคา้ 

• ผูข้ายจัดท าเอกสารการสง่ออกสง่ใหผู้ซ้ ือ้โดยตรง 

• ธนาคารเป็นตัวกลางในการช าระเงนิ  
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Advising or  
negotiating Bank  
(abroad) 

Importer 
Sales contract 

1. Submit an application 
    for issuing L/C 

2.Issue L/C   

3. Advise the arrival of L/C  

Overseas 
Exporter 

 Import L/C Issuance    

• หนังสอืรับรองการช าระเงนิทีธ่นาคารผูเ้ปิด (ISSUING BANK) รับรองวา่จะช าระเงนิใหแ้ก่
ผูรั้บประโยชน ์(BENEFICIARY) หากผูรั้บประโยชนไ์ดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขของ LC 
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4. Deliver goods 

5.Submit  
documents 
under L/C  

6.Send documents under L/C 

7.2 Make payment 

7.3 Make payment 

7.1 make payment   

 8. Deliver documents for 
goods clearance 

Advising or  
negotiating Bank  
(abroad) 

Importer Overseas 
Exporter 

 Import L/C Issuance    
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1. Deliver goods 

5. - Make payment (D/P) 
    -  Acceptance B/E (D/A) 

6. Release documents 

7. – Make Payment (D/P) 
    - Advise the maturity date (D/A)   

8. - Make payment (D/P) 
    - Advise the maturity date (D/A) 

Remitting 
Bank 

Importer 

2. Submit documents  
for collection (B/C) 

3. Submit document for collection 

4. Inform buyer the  
incoming of B/C   

Overseas 
Exporter 

Collecting Bank/ 
Presenting Bank 

 Import Payment under B/C   

• ผูข้ายจัดท าเอกสารสง่ออกผา่นธนาคารของผูข้ายเพือ่สง่ไปเรยีกเก็บเงนิจากผูซ้ ือ้ผา่นธนาคารของผูซ้ ือ้ 

• ธนาคารท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกเก็บเงนิ 

• Document against Payment (D/P) ผูซ้ ือ้ตอ้งช าระเงนิใหธ้นาคารผูเ้รยีกเก็บเงนิกอ่น (Collecting Bank) 
ธนาคารผูเ้รยีกเก็บเงนิจงึจะมอบเอกสารใหแ้ก ่ผูซ้ ือ้เพือ่ไปรับสนิคา้ 

• Document against Acceptance (D/A) ผูซ้ ือ้ตอ้งรับรองตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) ธนาคารผูเ้รยีกเก็บ
เงนิ (Collecting Bank) จงึจะเอกสารใหแ้กผู่ซ้ ือ้เพือ่ไปรับสนิคา้ และเมือ่ถงึวนัครบก าหนดการช าระเงนิ 
ธนาคารจะทวงถามใหผู้ซ้ ือ้มาช าระเงนิ 
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Open Account   

1. Deliver goods 

Importer 
Sales contract 

3. Money Transfer   

4. Make payment 

Overseas 
Exporter 

2. Submit an application 
    for Global money transfer 

Oversea 
bank 

• ผูผู้ข้ายสง่สนิคา้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้กอ่นโดยยนิยอมใหผู้ซ้ ือ้ช าระเงนิภายหลังเมือ่ถงึวนัครบก าหนด 

• ผูข้ายจัดท าเอกสารการสง่ออกสง่ใหผู้ซ้ ือ้โดยตรง 

• ธนาคารเป็นตัวกลางในการช าระเงนิ 
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Import Finance & Export Finance 

Import Finance Export Finance Term of Payment 

Advance 

Open Account 

Bills for collection 

Letters of credit 

 

PC under 
Contract 

 

 

Post-Shipment Pre-Shipment 

PC under LC 

 

Post PC 

 

Discounted 

Discounted  

Advance - TR 

OA - TR 

BC - TR 

LC - TR LC - Issuance 
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Import Finance 

สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การน าเขา้ (Trust Receipt) เป็นสนิเชือ่ระยะสัน้
ระยะเวลาไมเ่กนิ 180 วนั ทัง้ทีเ่ป็นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิตราตา่งประเทศ
เพือ่ใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีนในการน าเขา้สนิคา้ประเภทวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรูป 
ยกเวน้สนิคา้ทนุจากตา่งประเทศมาเพือ่ผลติ หรอื จัดจ าหน่าย และน าเงนิที่
ไดม้าช าระคนืธนาคารในภายหลัง ซึง่ประกอบไปดว้ยสนิเชือ่ประเภทตา่งๆ 
ตามประเภทการช าระเงนิระหวา่งประเทศ ดังนี ้
  

• สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การน าเขา้ตามการช าระเงนิลว่งหนา้ (Trust Receipt under Advance Payment) 

• สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การน าเขา้ตามเลตเตอรอ์อฟเครดติ (Trust Receipt under Letter of Credit) 

• สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การน าเขา้ตามตั๋วเรยีกเก็บ (Trust Receipt under Bills for Collection) 

• สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การน าเขา้ตามการช าระเงนิแบบ Open Account (Trust Receipt under Open Account) 
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Trust Receipt under Advance Payment 

ผูน้ าเขา้ 

ผูข้ายใน 

ต่างประเทศ 

ธนาคารผูข้ายใน

ต่างประเทศ 

1. ขอจดัตัง้และได้รับอนมุตัิวงเงิน T/R under Advance Payment 

2. ผู้ขายน าใบก ากบัสินค้าและสญัญาซือ้ขายท่ีมีการช าระเงินแบบ           

Advance Payment   มาย่ืนใบค าขอสินเช่ือ T/R 
3.1 ช าระค่าสินค้าให้     

ผู้ขายในต่างประเทศ 

3.2 ช าระค่าสินค้าแก่ผู้ส่งออก 

5. ผู้น าเข้าช าระเงินต้นคืนธนาคารเม่ือถึงก าหนดช าระ  4. ผู้ขายส่งสินค้า

ให้กบัผู้น าเข้า 

สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่ช าระคา่สนิคา้น าเขา้ โดยธนาคารโอนเงนิเพือ่ช าระคา่สนิคา้ใหก้อ่นตาม
การช าระเงนิแบบ Advance Payment แลว้ลกูคา้จงึน าเงนิมาช าระคนืใหธ้นาคารในภายหลัง  
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Trust Receipt under Letter of Credit 

ผูน้ าเขา้ 

ผูข้ายใน 

ต่างประเทศ 

ธนาคารผูข้าย

ในต่างประเทศ 

1. ขอจดัตัง้และได้รับอนมุตัิวงเงิน L/C-TR 

3. เม่ือมีเอกสารเข้าตาม L/C มาท่ีธนาคาร ย่ืนใบค าขอสินเช่ือ T/R เพ่ือขอรับ

เอกสารไปก่อน 

4.1 มอบเอกสารต้นฉบบัเพ่ือไปออกสินค้า 4.2 ช าระค่าสินค้าให้

ธนาคารผู้ขายใน

ต่างประเทศ 

4.3 ช าระค่าสินค้าแก่ผู้ส่งออก 

5. ผู้น าเข้าช าระเงินต้นคืนธนาคารเม่ือถึงก าหนดช าระ 

2. ผู้ขายส่งสินค้า

ให้กบัผู้น าเข้า 

สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การน าเขา้ โดยธนาคารอนุญาตใหล้กูคา้สามารถน าสนิคา้ออกจากสถานที่
รับสนิคา้โดยกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ยังคงเป็นของธนาคารอยูไ่ปผลติ หรอื จัดจ าหน่ายกอ่น แลว้
ลกูคา้จงึน าเงนิมาช าระคนืใหธ้นาคาร  
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Trust Receipt under Bills for Collection 

ผูน้ าเขา้ 

ผูข้ายใน 

ต่างประเทศ 

ธนาคารผูข้าย

ในต่างประเทศ 

1. ขอจดัตัง้และได้รับอนมุตัิวงเงิน T/R under Bills for Collection 

3. เม่ือมีเอกสารตาม B/C มาท่ีธนาคาร ย่ืนใบค าขอสินเช่ือ T/R เพ่ือขอรับเอกสาร

ไปก่อน 

4.1 มอบเอกสารต้นฉบบัเพ่ือไปออกสินค้า 4.2 ช าระค่าสินค้าให้

ธนาคารผู้ขายใน

ต่างประเทศ 

4.3 ช าระค่าสินค้าแก่ผู้ส่งออก 

5. ผู้น าเข้าช าระเงินต้นคืนธนาคารเม่ือถึงก าหนดช าระ  

2. ผู้ขายส่งสินค้า

ให้กบัผู้น าเข้า 

สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การน าเขา้ โดยธนาคารโอนเงนิเพือ่ช าระคา่สนิคา้ใหก้อ่นตามการ
ช าระเงนิแบบ B/C แลว้ลกูคา้จงึน าเงนิมาช าระคนืใหธ้นาคารในภายหลัง 
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Trust Receipt under Open Account 

ผูน้ าเขา้ 

ผูข้ายใน 

ต่างประเทศ 

ธนาคารผูข้าย

ในต่างประเทศ 

1. ขอจดัตัง้และได้รับอนมุตัิวงเงิน T/R under Open Account 

3. เม่ือครบเทอมการช าระเงินกบัผู้ขายน าใบก ากบัสินค้าและเอกสารการขนส่ง

สินค้ามาย่ืนใบค าขอสินเช่ือ T/R 

4.1 ช าระค่าสินค้าให้     

ผู้ขายในต่างประเทศ 

4.2 ช าระค่าสินค้าแก่ผู้ส่งออก 

5. ผู้น าเข้าช าระเงินต้นคืนธนาคารเม่ือถึงก าหนดช าระ  2. ผู้ขายส่งสินค้า

ให้กบัผู้น าเข้า 

สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่ช าระคา่สนิคา้น าเขา้ โดยธนาคารโอนเงนิเพือ่ช าระคา่สนิคา้ใหต้ามการ
ช าระเงนิแบบ Open Account แลว้ลกูคา้จงึน าเงนิมาช าระคนืใหธ้นาคารในภายหลัง  
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Export Finance 

สนิเชือ่หมนุเวยีนเพือ่การสง่ออก เป็นสนิเชือ่ระยะสัน้ระยะเวลาไมเ่กนิ 180 วนั 
ทัง้ทีเ่ป็นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิตราตา่งประเทศเพือ่ใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีนที่
จะน าไปซือ้วตัถดุบิเพือ่ผลติสนิคา้ส าหรับสง่ออก หรอื น าไปซือ้สนิคา้ส าเร็จรปู
เพือ่การสง่ออกตอ่ไปยังตา่งประเทศ ซึง่ประกอบไปดว้ยสนิเชือ่ประเภทตา่งๆ 
ดังนี ้
  

สนิเชือ่กอ่นการสง่ออก 
• Packing Credit under L/C 
• Packing Credit under Contract or Purchase Order 

สนิเชือ่หลังการสง่ออก 
• Purchased/Discounted under L/C 
• Purchased/Discounted under B/C 
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Packing Credit under Letter of Credit 

ผูส้่งออก 

ผูซ้ื้อใน 

ต่างประเทศ 

ธนาคารผูซ้ื้อใน

ต่างประเทศ 

1. ขอจดัตัง้และได้รับอนมุตัิวงเงิน Export Pre-Shipment P/C under L/C 

4. ธนาคารแจ้งเปิด L/C ซึง่ผู้ส่งออกสามารถน า L/C มาย่ืนขอท าสินเช่ือ P/C กบัธนาคาร 

5. ธนาคารให้สินเช่ือ P/C กบัผู้ส่งออกเพ่ือน าเงินไปซือ้วตัถดุิบ/สินค้า เพ่ือส่งออก 

3. แจ้งเปิด L/C  

2. ขอให้ธนาคารในต่างประเทศเปิด L/C เพ่ือสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ส่งออก 

7.2 ผู้ซือ้ช าระเงินค้าสินค้าตาม L/C 

6. ผู้ส่งออกส่ง

สินค้าให้กบัผู้ซือ้ 

ในต่างประเทศ 

7.1 ธนาคารรับ

เงินช าระค่า

สินค้าเพ่ือน ามา

ช าระสินเช่ือ P/C  

สนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้โดยผูส้ง่ออกสามารถน าเอกสารทางการคา้เลตเตอรอ์อฟเครดติ 
(Letter of Credit: L/C) เพือ่น ามาประกอบในการขอสนิเชือ่จากธนาคาร ธนาคารสามารถให ้
เงนิกูไ้ดส้งูสดุถงึ 80 % ของมลูคา่เอกสารทีน่ ามาแสดง  
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Packing Credit under Contract 

ผูส้่งออก 

ผูซ้ื้อใน 

ต่างประเทศ 

1. ขอจดัตัง้และได้รับอนมุตัิวงเงิน Export Pre-Shipment P/C under Contract 

3. น าสญัญาซือ้ขายมาย่ืนขอท าสินเช่ือ P/C กบัธนาคาร 

4. ธนาคารให้สินเช่ือ P/C กบัผู้ส่งออกเพ่ือน าเงินไปซือ้วตัถดุิบ/สินค้า เพ่ือส่งออก 

2. สญัญาซือ้ขาย 
6. ธนาคารรับเงิน

ช าระค่าสินค้า

เพ่ือน ามาช าระ

สินเช่ือ P/C  

5. ผู้ส่งออกส่ง

สินค้าให้กบัผู้ซือ้ 

ในต่างประเทศ 

สนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้โดยผูส้ง่ออกสามารถน าเอกสารทางการคา้ ใบสัง่ซือ้ (Purchase 
Order) หรอื สญัญาซือ้ขาย (Contract) เพือ่น ามาประกอบในการขอสนิเชือ่จากธนาคาร  
ธนาคารสามารถใหเ้งนิกูไ้ดส้งูสดุถงึ 80 % ของมลูคา่เอกสารทีน่ ามาแสดง  
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Purchase/Discount under L/C 

Issuing bank 

Exporter 

2. Issue L/C 

3. Advise L/C 

Overseas  
Importer 
 

6. Credit bill amount to exporter’s account 

7. Send docs. 
 to collect  
payment 

1.Submit L/C application form 

5. Submit documents under L/C and  
    request for Purchase/Discount Bill 

8.Pay at sight or 
on due date 

4. Deliver goods 

สนิเชือ่หมนุเวยีนประเภทรับซือ้/รับซือ้ลดตั๋วสง่ออกตามเลตเตอรอ์อฟเครดติ (L/C) โดยเมือ่ผูส้ง่ออกไดส้ง่สนิคา้ 
ผูส้ง่ออกจะตอ้งจัดท าเอกสารการสง่ออกมายืน่ตอ่ธนาคาร เพือ่ขอใหธ้นาคารพจิารณารับซือ้ / รับซือ้ลดเอกสารการ
สง่ออก โดยธนาคารจะช าระเงนิคา่สนิคา้ใหแ้กผู่ส้ง่ออกและเรยีกเก็บเงนิจากผูส้ั่งซือ้ในภายหลัง 
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Purchase/Discount under B/C 

Oversea Importer’s bank  
(Collecting bank 
/Presenting bank) 

Exporter 

8. Pay at sight or  
on due date 
 

4. Credit bill amount to exporter’s account 

Overseas  
Importer 
 

5. Inform the arrival of documents 

3. Send documents  
for collection 

6. Make payment or accept draft 

2. Submit documents for collection (B/C) 
and request for purchase/discount bill 

7. Submit the documents 

1. Deliver goods 

สนิเชือ่หมนุเวยีนประเภทรับซือ้/รับซือ้ลดตั๋วสง่ออกตาม Bill for Collection (B/C) โดยเมือ่ผูส้ง่ออกไดส้ง่สนิคา้ 
ผูส้ง่ออกจะตอ้งจัดท าเอกสารการสง่ออกมายืน่ตอ่ธนาคาร เพือ่ขอใหธ้นาคารพจิารณารับซือ้ / รับซือ้ลดเอกสารการ
สง่ออก โดยธนาคารจะช าระเงนิคา่สนิคา้ใหแ้กผู่ส้ง่ออกและเรยีกเก็บเงนิจากผูส้ั่งซือ้ในภายหลัง 
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Factoring 
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Factoring (แฟคเตอริง่)  

“ใบแจง้หนีม้าแลกเป็นเงนิสด” 

 • ธนาคารจะรับซือ้ลกูหนีก้ารคา้ประเภทการใหเ้ครดติ  (Account Receivable) ทีม่กีารสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิาร
เรยีบรอ้ยแลว้ (Post Shipment) เครดติเทอมไม่เกนิ 120 วัน โดยผูข้าย (Seller) จะไดรั้บเงนิล่วงหนา้จาก
ธนาคารตามสดัสว่นทีไ่ดต้กลงไวส้งูสดุ 90% ของมลูคา่ใบแจง้หนี ้ 

• ทัง้นี ้ผูข้ายจะตอ้งโอนสทิธกิารรับเงนิคา่สนิคา้และบรกิารนัน้ใหแ้กธ่นาคารและบอกกลา่วการโอนสทิธแิกล่กูหนี้
การคา้ 

• เมือ่ถงึก าหนดการจัดเก็บ ธนาคารจะเป็นผูด้ าเนนิการเก็บเงนิกับลกูหนีเ้อง และน าเงนิทีเ่รยีกเก็บไดม้าลา้งภาระ
หนีแ้ละคนืเงนิสว่นทีเ่หลอื (Refund) ใหก้บัผูข้าย 
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Factoring 

Product  
Structure 

With Recourse  
Factoring 

Without Recourse Factoring 

Product  
Feature 

Financing 
 & 

 Guarantee 
Financing  

Guarantee Only 
 “Unfunded” 

Local  
Factoring 

Product 
Feature by  

Trade 
Transaction  

Local 
Factoring 

Export  
Factoring 

Local  
Factoring 

Export & 
Import 

Factoring 



48 

  Factoring with Recourse 

1. Post Shipment (Goods and Services) 

2. Invoice Factoring/Assignment 

3. Initial Payment 
(70% - 90%) 

4. Collection 

5. Payment 

6. Refund (30% - 10%) 

Client/Seller Customer/Buyer 

“KBank  has rights to “Recourse” at the Seller, when the Buyer defaults  
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ลกัษณะของสนิเชือ่แฟคเตอริง่ 

• สนิเชือ่เงนิทนุหมนุเวยีนระยะสัน้ไมเ่กนิ 120 วัน 

• น าลกูหนีก้ารคา้มาท าการโอนสทิธกิารรับเงนิเป็นหลกัประกนั 

• ไดรั้บเงนิลว่งหนา้สงูสดุ 90% ของมลูคา่ลกูหนีก้ารคา้ทีน่ ามาโอนสทิธ ิ

• สว่นทีเ่หลอื 10-30% จะไดรั้บเมือ่เรยีกเก็บหนีไ้ด ้

• ใหบ้รกิารจัดเก็บหนีท้ีน่ ามาโอนสทิธ ิ

• ในกรณีทีไ่มส่ามารถเก็บเงนิจากลกูหนีก้ารคา้ได ้ลกูคา้ตอ้งช าระหนีค้นืแก ่KBank 

• คา่ใชจ้า่ย 

– ดอกเบีย้ช าระทกุสิน้เดอืน  

– คา่ธรรมเนยีมแฟคเตอริง่ หกัช าระจากเงนิลว่งหนา้เมือ่น าลกูหนีม้าเบกิใชเ้งนิ 
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อตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมแฟคเตอร ์

• อตัราดอกเบีย้   : MOR + 1 ถงึ 3% ตอ่ปี  

 

• คา่ธรรมเนยีมแฟคเตอร ์ : 0.30 - 0.50% ของมลูคา่ใบแจง้หนี ้
(เป็นอตัราตอ่ครัง้, ค านวณจากมลูคา่ใบแจง้หนีท้ีส่ง่แฟคเตอร)์ 

 
• คา่ธรรมเนยีมจัดตัง้วงเงนิ  : เป็นไปตามเงือ่นไขของธนาคาร 
                                 (ช าระ ณ วัน ลงนามในสญัญา) 
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ประโยชนข์องสนิเชือ่แฟคเตอริง่ 

• ไมต่อ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้าประกนั 

• มคีวามคลอ่งตวัและยดืหยุน่ เบกิใชเ้งนิตามความจ าเป็น 

• วงเงนิไมจ่ ากดั ปรับเพิม่ไดต้ามมลูคา่ของลกูหนีก้ารคา้ทีน่ ามาโอนสทิธ ิ

• มรีะบบในการตรวจสอบลกูหนีก้ารคา้ 

• ใหบ้รกิารเรยีกเก็บหนี้ครบวงจร 

• เป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจ และวางแผนทางการเงนิ 
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ประเภทธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสมกบัสนิเชือ่แฟคเตอริง่ 

ธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งสงูในเรือ่ง Trade Dispute เชน่ สนิคา้ทีพ่สิจูนม์าตรฐานไดย้ากหรอืเกดิการ
โตแ้ยง้ไดง้า่ย อาทเิชน่ 

  เครือ่งประดบั อญัมณี 

  Software 

  พชืผลเกษตรทีเ่น่าเสยีงา่ย 

  ธรุกจิขายตัว๋ทัวร ์

  สนิคา้ทีม่ลูคา่ตกลงอยา่งรวดเร็ว เชน่ ขายคอมพวิเตอรใ์ห ้Modern Trade 

งานกอ่สรา้งอสงัหารมิทรัพย ์(Real Estate) ( รับพจิารณาเป็น case by case และไมรั่บแฟค
เตอรง์วดมัดจ า และ งวดสดุทา้ย)  

ธรุกจิทีม่กีารซือ้ขายหรอืใหบ้รกิารในกลุม่ / เครอืเดยีวกนั 
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K-Supply Chain Financing 
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K-Supply Chain 
Financing 

K-Buyer  
Financing 

K-Supplier 
Financing 

Supply Chain 

Member 
relationships 

Past trading 
history 

Information & 
cooperation 

Product Concept 



55 

K-Supplier Financing K-Buyer Financing 

Sponsor Buyers/ 
Agents 

1. Goods + Invoice 

2. Request for financing 

3. Funds  

4. Repay Bank  

Supplier 

1. Goods + Invoice 

3. Request for 
financing 

4. Funds  

2. Payable Information 
• Date 
• Amount 
• Suppliers 

5. Repay Bank  

K-Supply Chain Financing 
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K-Buyer Financing Program 

Designed to enhance the competitiveness of sponsors and Buyers by 
providing effective financing along supply chains. 
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5. Select invoice and make 
payment against invoice via 2 
available options 

• Available balance on 
Buyer’s deposit account 

• KBank credit facilities 

6. Directly credit 
funds to sponsor’s 

account 

Sponsor Buyer / Agent 

Electronic Supply Chain Financing (eSCF) 

Buyer Financing: Work Flow for the Online Channel 

Option 1 
Buyer’s KBank 

deposit account  

Option 2 
Use KBank credit 

facility 

7. Buyer pays 
KBank when 
due 

Information flow 

1. Purchase Order 

2. Deliver Goods 

4. Log-on to E-
Payment 

3. Upload Invoice to 
E-Payment 
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Benefits to Sponsor 

Support sales growth 

Lower overall financing 
costs  

of supply chain 

Better days sales 
outstanding & A/R 

management 

Value-added 
transaction & credit 

info. 

Increase  
Buyers’ loyalty 

Reduce credit risk 
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Benefits to Buyers 

Additional credit line to 
support sales growth 

Clean or  
very minimal  

collateral 

Access funds at competitive 
prices 

Credit limit & tenor truly 
based on Buyers’ needs 

Easy and Convenience to 
access KBank’s network 

Enjoy additional margin from 
the gap b/w interest rate and 

cash discount 
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Key Program Drivers 

 Assistance from Sponsor 

– Information  

• Buyers’ List 

• Average Sales Volume to each Buyer 

• Credit Term, Credit Limit 

• Buyers’ Track Record i.e. Relationship and Payment History etc. 

– Cooperation 

• Stop Supply, if Buyer defaults with the Bank 

• Continue Supply, if Buyer has outstanding debt with the Bank 

• Protection from Trade Dispute 
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K-Supplier Financing Program 

Designed to enhance the competitiveness of sponsors and Suppliers by 
providing effective financing along supply chains. 
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Concept 

 K-Supplier Financing Program provides additional working capital to 

selected suppliers who supply goods or services to Sponsor.   

 Suppliers can request for cash upfront after the Bank received advance 

payment instruction from Sponsor  

 Credit facility for each supplier will be considered based on purchase 

volume and credit term of the Sponsor  
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Supplier 

2. Send Advance 
Payment 
Instruction 

1. Delivery 

3. Send Drawdown 
Request 

4. Credit funds to 
supplier’s account  

5. Make a payment to supplier’s 
account at KBank on due date 

Operational Flow 

Sponsor 
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Benefit to Sponsor 

 Continue sales growth without supply interruption 

 Support working capital to suppliers 

 Reduce overall supply chain cost 

 Simple and paperless via electronic channel 

 Negotiate for longer credit term or cash discount from suppliers 

(Optional) 
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Benefit to Supplier 

 Receive cash upfront up to 90 percent of invoice amount depending on its 

performance with the sponsor 

 Access source of funds at lower interest rate and no collateral required 

 Reduce financing costs and increase profit margin 

 Increase working capital and more liquidity to business 

 Increase ability to provide seamless supply and support sponsor’s sales 

growth 
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Selection Criteria 

 Be Sponsor’s trade counterparty at least 1 years  

 Has an experience in current business at least 3 years 

 Has a good trading record with Sponsor 

 Not be the Sponsor’s affiliate or subsidiary and no person in its management 

team is in the Sponsor’s management team 

 Not NPL or blacklist in credit bureau 

 Not in financial restructuring process 

 Recommended by the Sponsor 
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Key Program Drivers 

 Sponsor Support 

– Information  

• Suppliers’ List 

• Average Purchase Volume from each supplier 

• Granted Credit Term and Credit Limit from each supplier 

• Suppliers’ Track Record i.e. Relationship or Performance  etc. 

– Cooperation 

• Provide advance payment instruction to KBank 

• Make a payment to each supplier via supplier’s account at KBank 

• Acknowledge payment assignment of each supplier 
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Impact from New Business Security Act 

K-Buyer Financing K-Supplier Financing 

 Secured transaction law should 
have positive impact to Buyer 
financing program 

 At present, bank requires 
approximately 30% collateral 
value to loan 

 Under new law, customer can 
use their inventories as a 
collateral instead of fixed asset 

 

Inventory Finance A/R Finance 

 At present, no collateral 
required under supplier 
financing 

 Secured transaction law may 
have negative impact to 
supplier finance program 

 Bank may imposed A/R as an 
additional collateral to protect 
their rights on financed A/R 

 


