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เรยีน ท่านลกูคา้ผูท้รงเกยีรต ิ
 
เนื่องดว้ยในเดอืนพฤศจกิายน 2561 สมาคมสื่อสารการเงนิระหว่างธนาคารนานาชาต ิหรอื SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานใหม่ของ SWIFT message หรอื  
2018 Standards Release (SR2018) เพื่อปรบัปรุงขอ้มลูธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศเกีย่วกบั Letter of Credit 
(MT7XX Series) ใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ธนาคารฯ ไดป้รบัปรุงระบบงานใหส้ามารถรองรบัการปรบัเปลีย่นดงักล่าว เพื่อให้
การท ารายการของท่านด าเนินไปไดอ้ย่างคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ 
 
ในการใชบ้รกิารธุรกรรมประเภท Letter of Credit กบัธนาคาร ท่านยงัด าเนินการผ่านช่องทางส านกัธุรกจิ หรอื 
Bualuang iTrade ไดต้ามปกต ิโดยส าเนา SWIFT ของการเปิด L/C หรอื การขอแกไ้ข L/C รวมถงึการรบั Advise 
L/C  ทีเ่ปิดมาจากธนาคารต่างประเทศ อาจพบการเปลีย่นแปลงในบางขอ้ความตามมาตรฐานใหม่ 
 
ธนาคารขอขอบพระคุณทีท่่านเลอืกใชบ้รกิารของธนาคารตลอดมา โดยธนาคารมุ่งมัน่พฒันาบรกิารอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็น ‘เพื่อนคู่คดิ ธุรกจิต่างประเทศ’ ทีพ่รอ้มใหค้ าปรกึษา และสนบัสนุนท่านใหป้ระสบความส าเรจ็ดงัเป้าหมาย 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่Trade Finance Call Center โทร. 02-680-9559  
 
ขอแสดงความนบัถอื 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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Message Types 
 

Message MT Name Purpose 

MT 700 Issue of a Documentary Credit This message is sent by the issuing bank to the advising 
bank. It is used to indicate the terms and conditions of a 
documentary credit that has been originated by the 
Sender (issuing bank). 

 MT 701 Issue of a Documentary Credit 
(continuation) 

This message is sent in addition to an MT 700 Issue of a 
Documentary Credit, when the information in the 
documentary credit exceeds the maximum input message 
length of the MT 700. 

 MT 707 Amendment to a Documentary 
Credit 

This message is sent by the issuing bank to the advising 
bank. It may also be sent by an advising bank to another 
advising bank or by a transferring bank to an advising 
bank. 
 
It is used to inform the Receiver about amendments to the 
terms and conditions of a documentary credit issued by 
the Sender or by a third bank. 
 
The amendment is to be considered as part of the 
documentary credit, unless the MT 707 is used to convey 
only brief details of the amendment, details of which are 
to follow. 

MT 708 Amendment to a Documentary 
Credit (continuation) 

This message is sent in conjunction with the MT 707 
message by the party that issues the amendment and 
specifies the wording of the amendment. 
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Message MT Name Purpose 

MT 710 Advice of a Third Bank's 
Documentary Credit 

This message is sent by an advising bank, which has 
received a documentary credit from the issuing bank or 
the non-bank issuer, to the bank advising the beneficiary 
or another advising bank. 
 
It is used to advise the Receiver about the terms and 
conditions of a documentary credit. 

MT 711 Advice of a Third Bank's 
Documentary Credit 
(continuation) 

This message is sent in addition to an MT 710 Advice of a 
Third Bank's or a Non-Bank's Documentary Credit, when 
the information in the documentary credit exceeds the 
maximum input message length of the MT 710. 

MT 720 Transfer of a Documentary 
Credit 

When a beneficiary has requested the transfer of a 
documentary credit – originally issued by a bank or a non- 
bank – to a second beneficiary, this message is sent by 
the bank authorized to advise the transfer of the 
documentary credit to the bank advising the second 
beneficiary. 
 
It is used to advise the Receiver about the terms and 
conditions of the transferred documentary credit, or part 
thereof. 

MT 721 Transfer of a Documentary 
Credit (continuation) 

This message is sent in addition to an MT 720 Transfer of 
a Documentary Credit, when the information in the 
documentary credit exceeds the maximum input message 
length of the MT 720. 

 
Notes 

 New  “Z” character set includes the following characters (the new permitted are characters are 
highlighted in yellow): 
o a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
o A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
o  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
o . , - ( ) / = ' + : ? ! “ % & * < > ; { 
o @ # _ 
o CrLf  Space 



  

  หนา้ 4 จาก 4 

 Message Type Number (MT 7XX) and name are provided at the top of each table. 

 Status indicates if the field is 
o M = Mandatory  
o O = Optional 

 Tag is the field identification. 

 Field Name is the detailed name of the tag for a particular message type. 
 


