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To : Bangkok Bank Public Company Limited

Dear Sirs,
Date........................................................................................................

We hereby request you to dispose of the enclosed draft and documents described below :- 

For purchase/negotiation subject to final payment For payment to us after collection

Collecting Bank

Drawer/Principal/Seller

Drawee/Buyer

Invoice/Draft No.

.............................................................................

Currency & Amount Tenor

Despatched via S.S..............................................Voy. No........................

Merchandise

Full name & address :

Full name :

Telephone : Facsimile :

Draft Invoice
Packing

List

Insurance

Policy

Airway

Bill

Weight

List

Parcel Post

Receipt

Inspection

Certificate

Other documents denoted below

A B C D

A...........................................................................................................

D...........................................................................................................

B............................................................................................................. C..................................................................................................................

E.............................................................................................................

Deliver Documents Against Payment (D/P)

Deliver Documents Against Acceptance (D/A)

Advise Non-Payment by S.W.I.F.T/Telex/Airmail

Advise Non-Acceptance by S.W.I.F.T/Telex/Airmail

Advise Acceptance & Maturity Date by S.W.I.F.T/Telex/Airmail

Protest for Non-Payment/Non-Acceptance at our expense

All charges for account of Drawee

Collect interest at................................% P.A. (360/365 days)

after first presentation/maturity...............................till payment

Collect interest as stated on the draft

Do not waive charges/interest

Payment may be deferred until arrival of goods

Case of need : name..................................................................................................

Who is  authorized only to obtain honouring of draft as drawn

Who is authorized to give instructions which are to be followed

in every respect

Advise non-compliance of other instructions detailed below by

S.W.I.F.T/Telex/Airmail

Other instructions :......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

  Authorized Signature (Applicant)

 Yours Faithfully,

.......................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................

Postal address :

Telex :

Full name :

Telephone : Facsimile :

Postal address :

Telex :

Certificate

of Origin

Bill of        

Lading

...................................................................... ..............................................................

E

               In consideration of your having discounted/negotiated or purchased our documentary bill/draft, we hereby undertake to hold you free and harmless from all losses or 

damages howsoever caused to you in consequence of non-acceptance and/or non-payment and/or late payment of every draft discounted or purchased or negotiated 

and we further undertake to refund to you the foreign currency amount of the draft immediately upon your receipt of notice of non-acceptance and/or non-payment

and we hereby authorize you to debit our account with the Baht equivalent of the draft at the prevailing Bank’s selling rate for the foreign currency amount of the draft 

together with interest at your maximum default rate for the time being chargeable by you to your customer commencing from the maturity date of the relevant bill/draft 

up until all indebtedness thereunder shall have been paid in full plus all other costs or expenses thereof.

             When making payment for us, please use the exchange rate specified in Forward Contract No.....................................................................................................................................

(if any) and credit our Account No.................................................................................. with your Head Office/Branch.....................................................................................................................................

after deducting our liability under Packing Credit Loan No............................................................................................... (if any).

             This collection is subject to Uniform Rules For Collection (1995 Revision), The International Chamber Of Commerce (Publication No.522) and also 

subject to ICC Decision on the Impact of the Euro Currency involving ICC Rules Doc. No.470/822 Dated April 6, 1998.

List of Documents enclosed

Collection Instruction for Negotiation/Discount of Export Bill

      EF/TF/June 2017
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Date
ระบุวันที่ยื่นเอกสาร (ระบุ วัน/เดือน/ปี ค.ศ.) เช่น 01/06/2017 หรือ 01 JUN 2017  

For purchase/negotiation subject to final payment
เลือกกรณีต้องการให้ธนาคารรับซื้อเอกสาร

For payment to us after collection
เลือกกรณีต้องการให้ธนาคารชำระเงินให้หลังจากเรียกเก็บเงินค่าสินค้าได้แล้ว

Full name & address :
ระบุชื่อและที่อยู่อย่างละเอียดของธนาคารที่ให้ส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงิน

Postal address :
ระบุที่อยู่ของผู้ขายอย่างละเอียด

Full name :
ระบุชื่อเต็มของผู้ขาย (ผู้ส่งออก)

Telex :
ระบุหมายเลขโทรเลข

Telephone :
ระบุหมายเลขโทรศัพท์

Facsimile :
ระบุหมายเลขโทรสาร

Full name :
ระบุชื่อเต็มของผู้ชื้อ (ผู้ชำระเงิน)

Postal address :
ระบุที่อยู่ของผู้ซื้ออย่างละเอียด

Telex :
ระบุหมายเลขโทรเลข

Invoice/Draft
ระบุเลขที่ใบกำกับสินค้าหรือเลขที่ตั๋วแลกเงิน

Telephone :
ระบุหมายเลขโทรศัพท์

Facsimile :
ระบุหมายเลขโทรสาร

Currency & Amount
ระบุสกุลเงินและจำนวนเงินเป็นตัวเลข เช่น USD 1,234,567.89

Tenor
ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น D/P At Sight, D/A 30 Days after B/L Date

Merchandise
ระบุชื่อสินค้าที่ส่งออก

Despatched via S.S.
ระบุชื่อเรือหรือชื่อสายการบิน

Voy. No.
ระบุเที่ยวเรือหรือเที่ยวบิน

Draft
ระบุจำนวนตั๋วแลกเงิน

Invoice
ระบุจำนวนใบกำกับสินค้า

Bill of Lading
ระบุจำนวนใบตราส่งสินค้าทางทะเล

Certificate of Origin
ระบุจำนวนใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

Packing List
ระบุจำนวนเอกสารที่แสดงการบรรจุหีบห่อ

Insurance Policy
ระบุจำนวนใบกรมธรรม์ประกันภัย

AirwayBill
ระบุจำนวนใบขนส่งสินค้าทางอากาศ

Weight List
ระบุจำนวนเอกสารแสดงน้ำหนัก

Parcel Post Receipt
ระบุจำนวนใบพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์

Inspection Certificate
ระบุจำนวนใบรับรองการตรวจสอบสินค้า

Other documents denoted below
ระบุจำนวนเอกสารอื่นๆ ที่ยื่น นอกเหนือจาก List ที่กำหนดให้ใน Field A-E ด้านล่าง เช่น ลูกค้ายื่น Fumigation Certificate จำนวน 5 ฉบับ ระบุ "5" ใน field A

A
ระบุชื่อเอกสารอื่นๆ ที่ยื่น นอกเหนือจาก List ที่กำหนดให้ใน Field A-E เช่น ลูกค้ายื่น Fumigation Certificate จำนวน 5 ฉบับ ระบุ "Fumigation Certificate" ใน Field A

Deliver Documents Against Payment (D/P)
เลือกเงื่อนไขให้ส่งมอบเอกสารให้ผู้ซื้อ เมื่อได้รับการชำระเงิน

Deliver Documents Against Acceptance (D/A)
เลือกเงื่อนไขให้ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ซื้อเมื่อมีการรับรองตั๋วแลกเงิน

Advise Non-Payment by S.W.I.F.T/Telex/Airmail
แจ้งการปฏิเสธการชำระเงิน โดยทางสวิฟท์/โทรเลข/ไปรษณีย์

Advise Non-Acceptance by S.W.I.F.T/Telex/Airmail
แจ้งการปฏิเสธการรับรองตั๋วแลกเงิน โดยทาง สวิฟท์/โทรเลข/ไปรษณีย์

Advise Acceptance & Maturity Date by S.W.I.F.T/Telex/Airmail
แจ้งการรับรองตั๋ว และวันครบกำหนดการชำระเงิน โดยทางสวิฟท์/โทรเลข/ไปรษณีย์

Protest for Non-Payment/Non-Acceptance at our expense
คัดค้านการปฏิเสธการชำระเงิน/การไม่รับรองตั๋วแลกเงินของผู้ซื้อ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขาย

Collect interest at.
ในกรณีต้องการเรียกเก็บดอกเบี้ยต่อปี (360/365 วัน) นับจากวันที่ยื่นเอกสารครั้งแรก หรือวันครบกำหนดการชำระเงิน จนถึงวันที่ชำระเงิน

All charges for account of Drawee
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้จ่ายเงิน หรือผู้ซื้อ

interest
ระบุอัตราดอกเบี้ย

maturity
ระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงิน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ค.ศ.) เช่น 01/06/2017 หรือ 01 JUN 2017  

Collect interest as stated on the draft
เรียกเก็บดอกเบี้ยตามที่ระบุใน Draft

Do not waive charges/interest
ห้ามยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือดอกเบี้ยที่ให้เรียกเก็บกับผู้ซื้อ

Payment may be deferred until arrival of goods
การชำระเงินอาจจะเลื่อนออกไปจนเมื่อสินค้าถึงปลายทาง

name
ระบุชื่อตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจกระทำแทนผู้ขาย กรณีมีความจำเป็น

Who is authorized only to obtain honouring of draft as drawn
เป็นผู้รับมอบอำนาจให้เรียกการชำระเงินหรือรับรองตั๋วแลกเงินตามที่ยื่นนี้เท่านั้น

Who is authorized to give instructions which are to be followed
เป็นผู้รับมอบอำนาจในการให้คำสั่งได้ทุกเรื่อง

Advise non-compliance of other instructions detailed below by
แจ้งการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆ ตามที่ระบุ โดยทางสวิฟท์/โทรเลข/ไปรษณีย์

Other instructions :
ระบุคำสั่งอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น

credit our Account No.
ระบุหมายเลขบัญชีที่ต้องการให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีหลังหักค่าใช้จ่าย

Forward Contract No.
ระบุหมายเลข Forward Contact (ถ้ามี) กรณีใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

Head Office/Branch
ระบุสาขาของธนาคารที่ดูแลบัญชีที่ให้นำเงินเข้าหลังหักค่าใช้จ่าย

Packing Credit Loan No.
ระบุหมายเลข Packing Credit ที่ต้องตัดชำระหนี้ (ถ้ามี) ก่อนที่จะนำเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีผู้รับประโยชน์(ผู้ส่งออก)

Yours faithfully, ................................
ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

List of Documents enclosed
เลือกชื่อเอกสาร และระบุจำนวนที่ยื่นให้ธนาคาร เช่น กรณียื่น Draft จำนวน 2 ฉบับ ระบุ "2" ใน Field Draft



To : Bangkok Bank Public Company Limited Date.....................................................................................................

Guarantee

  Guarantor (s)

...................................................................................................................................................................................................

                                         I/We ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

hereby, unconditionally and irrevocably, guarantee not only as surety but also as principal debtor and : (i) declare to be jointly and

severally bound with the Applicant for fulfillment of the undertakings and agreements contained in the Collection Instruction for

Negotiation/Discount of Export Bill as appeared on the reverse side ; (ii) in the event of default, undertake to pay any and all sums due

as well as compensation for any damage and expense incurred to you ; and (iii) waive all rights under Section 694, 697 and 700

of the Civil and Commercial Code of Thailand and any and all defences whatsoever that may be raised against any claim made or

action taken by you thereunder or hereunder.
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No. ........................................................................................................... Bangkok, .................................................................................................................................................

Exchange for .................................................................................................................................................................

At ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ of this First Bill of Exchange

(Second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Bangkok Bank Public Company Limited the sum of

Drawn under 

To 

                                     Bill of Exchange

No. ........................................................................................................... Bangkok, .................................................................................................................................................. 

Exchange for ........................................................................................................................... 

At ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... of this Second Bill of Exchange

(First of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Bangkok Bank Public Company Limited the sum of

Drawn under 

To 

NFSE 004-6 (2-06/60)

                                     Bill of Exchange

Page 2/2       EF/TF/June 2017

NFSE 004-6 (2-06/60) Page 1/2       EF/TF/June 2017

Drawn under
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างL/C No. หรือ Invoice No. พร้อมระบุหมายเลข L/C หรือ เลขที่ใบกำกับสินค้า

To
ระบุชื่อเต็มของผู้ซื้อ (ผู้ชำระเงิน) และที่อยู่

Blank
ระบุข้อมูลอืนๆ 

Drawn under
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างL/C No. หรือ Invoice No. พร้อมระบุหมายเลข L/C หรือ เลขที่ใบกำกับสินค้า

Blank
ระบุข้อมูลอืนๆ 

To
ระบุชื่อเต็มของผู้ซื้อ (ผู้ชำระเงิน) และที่อยู่


	Despatched via S: 
	S: 

	Voy: 
	No: 

	Text6: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 

	Date: 
	AmountTransfer1: 
	Tenor: 
	AmountTransfer1Words: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: 
	7: 
	1: Off
	0: Off

	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off

	5: 
	0: Off
	1: Off

	6: 
	0: Off
	1: Off


	Reset: 
	Combo Box1: [ ]
	To1: 
	Full Name&Address1: 
	Full Name&Address2: 
	Full Name1: 
	Postal Address1: 
	Telex1: 
	Telephone1: 
	Facsimile1: 
	Full Name2: 
	Postal Address2: 
	Telex2: 
	Telephone2: 
	Facimile2: 
	Merchandise: 
	E: 
	A: 
	B: 
	C: 
	D: 
	Other Instruction3: 
	interest: 
	maturity: 
	Case of need : name: 
	Other Instruction1: 
	Other Instruction2: 
	P/C No: 
	FWC No: 
	Account No: 
	Branch: 
	Invoice/Draft No: 
	Invoice/Draft No 2: 


