
แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
Foreign Exchange Transaction Form 

(เฉพาะธุรกรรมตั้งแต 50,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด) (For transactions valued at USD 50,000 or above or equivalent at market rate)  
ช่ือนิติบุคคลรับอนุญาต Name of Authorized Financial Institution…………………………………..…………. สาขา Branch.....................................…….… 

1. ขอมูลผูทําธุรกรรม Customer Information                    

เลขหมายประจําตัว Identification Number      
ช่ือ Name ……………………………………………………......................................... 

Nationality 

 

ที่อยู Address………… …………………..…………………………………………….... 

…..…..………..……………………………………………………………………………. 

ประเทศ Country         โทรศัพท Telephone    

ประเภทธุรกิจ Business Type               

2. ขอมูลผูรับ/ผูสงเงิน Beneficiary or Sender Information       

ช่ือ Name………………………………..……………..……………..........
ที่อยู Address..………….…..……..…….……………...…………..…… 

………………………………………………………………………………

ประเทศ Country   

ความเกี่ยวพันกับผูทําธุรกรรม  Relationship with Customer       

 ธุรกิจในเครือหรือผูถือหุน Affiliate or Shareholder      อื่นๆ Others 

3. ธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  Foreign Exchange Transaction            

ประเภท Type   ซ้ือ Purchase   ขาย Sell   ฝาก Deposit   ถอน Withdraw   ไมขาย ไมฝาก Neither Sell Nor Deposit [  รับ Receive  จาย Pay] 

บัญชีเลขที่ Account Number       ช่ือเจาของบัญชี Name of Account Owner………………………………..………………… 

วิธีการชําระเงิน Payment Method           

 ธนบัตร Note    T/C     Draft    T/T, T/R,M/T     SWIFT    อื่นๆ Others ………………….……………………………………………………….……. 

สกุลเงิน Currency    จํานวนเงิน Amount …………………….…….……………………….. อัตราแลกเปลี่ยน Exchange Rate ………………………………. 

4.วัตถุประสงค Purpose  โปรดระบุ Please specify……………………………….………………………………………………………………… 
โปรดระบุช่ือผูสงออกหรือผูนําเขา Please specify name of exporter or importer …….………………….………………………………………………………………. 
(กรณีวัตถุประสงคเปนคาสินคา และผูรับเงิน/จายเงินมิไดเปนผูสงออก/ผูนําเขา) (For trade purpose, please specify name of exporter/importer if beneficiary/sender is not exporter or importer) 

หนังสืออนุญาตเจาพนักงาน (ถามี) เลขที่ Competent Officer’s Approval Letter (if any) Number…….….……………….วันที่ Issued Date ………………………. 

5. การกูยืมเงินตราตางประเทศ         
     Foreign Currency Borrowing 
ประเภท Type  

 กูยืมโดยตรง Direct Borrowing 

 ออกตราสารหนี้ Issue Debt Securities   ประเภท Type ……………………. 

อายุ Maturity  

 มีกําหนดระยะเวลา Term ..… ป Year(s) ….. เดือน Month(s) …. วัน Day(s) 

 เมื่อทวงถาม On Demand 

 ไมกําหนดเวลาชําระ Not Specified 

การชําระคืน Repayment 

 คืนตนเงินเต็มจํานวนวันที่ Full Repayment Date …………………..………. 

 ผอนชําระเปน…….................งวด Number of Installments 

    หางกันงวดละ …………….....เดือน Installment Period in Month(s) 

    เริ่มงวดแรกวันที่ First Installment Date ……………………………..…….. 

อัตราดอกเบี้ย Interest Rate 

 ไมคิดดอกเบี้ย No Interest      .        SIBOR + …….….% ตอป Per Year 

 อัตราคงที่ Fixed ………..%             LIBOR + ..…..….% ตอป Per Year 

 อื่นๆ Others   ระบุ Please Specify …………………………………………. 

การชําระคืนตนเงินกู หรือ ไถถอนตราสารหนี้ 
Loan Repayment or Debt Securities Redemption 
คืนตนเงินกู Loan Principal Repayment 

   จํานวนเงิน Amount ……………………………………………..……………… 

   วันที่เบิกครั้งแรก First Withdrawal Date …………………………….………… 

   การชําระ Repayment  
   ชําระกอนกําหนด Early Repayment     เงินกูครบกําหนด At Maturity 
   ประเภท Type 
   เงินกูนําเขา Loan Proceeds brought in  
    เงินกูไมนําเขา Loan Proceeds not brought in 

   อายุ Maturity 
   ไมเกิน 1 ป Not more than 1 year       เกิน 1 ป Over 1 year 
ไถถอนตราสารหนี้ Debt Securities Redemption 
   ประเภท Type 
   เงินนําเขา Proceeds brought in  
    เงินไมนําเขา Proceeds not brought in 

   การชําระ Redemption          ทั้งจํานวน Full           บางสวน Partly 

   วันที่ออกตราสารหนี้ Issued Date …..……….จํานวนเงิน Amount ..…….…... 

   ชําระดอกเบี้ยจํานวนเงิน Interest Repayment Amount ……………………… 

6. คํารับรองของผูทําธุรกรรม          
    Certified by Customer 

            ขอรับรองวารายการที่ระบุไวถูกตองตามความเปนจริง 
             I hereby certify that the above statement is true and correct. 
 

……………………………………………………………………… 

(…………………………………..………………………………………) 
ลายมือช่ือของผูทําธุรกรรม  
Signature of Customer 

                  วันที่ Date ………………………………………… 

7. คํารับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต         
     Certified by Authorized Financial Institution 
            ขอรับรองวาไดตรวจสอบรายการขางตนและธุรกรรมถูกตองตามความเปน
จริงและเปนไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
            We hereby certify that the above transactions have been verified 
to be true and correct and in compliance with the Exchange Control Law. 

………………………………………………………………………… 
(…………………………………..………………………………………) 

ลายมือช่ือและตราประทับของนิติบุคคลรับอนุญาต  
Signature and Stamp of Authorized Financial Institution 

วันที่ Date …………………….…………….……… 
คําเตือน ผูใดฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําสั่งท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
Warning Any person who contravenes or fails to comply with the Ministerial Regulations, Notifications, or Directions issued under the Exchange Control Act B.E. 2485 shall be liable to a fine at 
maximum of twenty thousand Baht or to imprisonment at maximum of three years or both. 
9905375-10-08

สัญชาติ  
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