
                                           COLLECTION/INSTRUCTION FOR NEGOTIATION/DISCOUNT OF EXPORT BILLS

To : KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED Date
      HEAD OFFICE 1 SOI KASIKORNTHAI, RATBURANA ROAD, BANGKOK 10140, THAILAND.

Dear Sirs,
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         Full name & address : 

   

   DRAWER/PRINCIPAL       Full name : 

   /SELLER                            Postal address :  

                                             Telex :                                        Telephone :                                             Facsimile : 

   DRAWEE/BUYER                Full name : 

                                             Postal address :

                                             Telex :                                        Telephone :                                             Facsimile :

   Invoice/Draft no.               Currency & Amount                  Tenor                     Merchandise

                                                                                                                                       Despatched VIA s.s                         voy no

                                                                                                             LIST OF DOCUMENTS ENCLOSED
    Draft        Invoice            Bill of          Certificate       Packing        Insurance             Air              Weight        Parcel post     Inspection               OTHER DOCUMENTS DENOTED BELOW
                                          Lading          of Origin            List               Policy            Waybill             List              Receipt        Certificate   

    A                                                                        B                                                 C

    D                                                                       E
 

Deliver Documents Against Payment (D/P)                          Do not waive charges/interest by drawee
Deliver Document Against Acceptance (D/A)                                     Payment may be deferred until arrival of goods
Advise Non Payment by Telex/Airmail/Telecommunication                Collect interest as stated on the draft
Advise Non Acceptance by Telex/Airmail/Telecommunication            Case of need : name
Advise Acceptance & Maturity date by Telex/Airmail/                                   Who is authorized only obtain honouring of drafts as drawn
Telecommunication                                                                                       Who is authorized to give instructions which are to be
Protest for Non-Payment/Non-Acceptance at our expense                          followed in every respect.
All charges for account of Drawee                                                      Advise Non-Compliance of other instructions detailed
Collect interest at                  % P.A. (360/365 Days)                          below by Telex/Airmail/Telecommunication
after first presentation/maturity                           till payment              Other Instructions :

In consideration of your having discounted/ negotiated or purchased our documentary bill/draft, we hereby undertaken 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 bill/draft discounted or purchase or negotiated and we further undertaken to refund to you the foreign currency amount of the bill/draft 
immediately upon your receipt of notice of non/acceptance and/or non-payment and we hereby authorize you to charge our account with the baht 
equivalent of the bill/draft at the prevailing Bank’s selling rate for the foreign currency amount of the bill/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 credit our Account No                                                                       with your Head Office/Branch

                                                               after deducting our liability under Packing Credit Loan No

with Forward Contract No

This collection subject to Uniform Rules For Collection (1995 Revision) International Chamber of Commerce (Publication No.522)

Please refer all questions concerning this collection to:              

Tel No                                         Fax

*The maximum default interest rate is defined to mean the maximum interest rate permitted by The Bank of          
  Thailand for commercial bank to charge to its customers according to the Announcement of The Bank of
  Thailand regarding instruction for commercial banks to perform with respect to interest and discount rate.

(This is a standard form approved by Thai Banker’s Association)

9905161-12-08

Authorized Signature

Yours faithfully,

A             B               C              D             E

TEL. +66 2222 0000 FAX.+66 2470 1144-5

Date
ระบุวัน เดือน ปี ที่มายื่นคำขอ

For purchase/negotiation subject to final payment
ถ้าต้องการให้ธนาคารรับซื้อเอกสาร 

COLLECTING BANK Full name & address :
ระบุชื่อและที่อยู่อย่างละเอียดของธนาคารที่ให้ส่งเอกสารไปเรียกเก็บ (Collecting bank)

Full name :
ระบุชื่อเต็มของผู้ขาย (ผู้ส่งออก)

Postal address :
ระบุที่อยู่ของผู้ขาย (ผู้ส่งออก) อย่างละเอียด

Full name :
ระบุชื่อเต็มของผู้ซื้อ (ผู้ชำระเงิน)

Postal address :
ระบุที่อยู่ของผู้ซื้อ (ผู้ชำระเงิน)

Invoice/Draft no.
ระบุเลขที่ใบกำกับสินค้าหรือเลขที่ตั๋วแลกเงิน

Currency & Amount
ระบุสกุลเงินและจำนวนเงินเป็นตัวเลข

Tenor
ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น DP at sight, DA 30 days after B/L date, DP 30 days after B/L date

Merchandise
ระบุลักษณะสินค้าที่ส่งออก

Despatched VIA s.s
ระบุชื่อเรือ/ หรือสายการบินพร้อมเที่ยวเรือหรือเที่ยวบิน

Draft
ตั๋วแลกเงิน (Draft)

Invoice
ใบกำกับสินค้า (Invoice)

Bill of Lading
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading)

Certificate of Origin
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

Packing List
เอกสารที่แสดงการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

Insurance Policy
ใบกรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)

Air Waybill
ใบขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill)

Weight List
เอกสารแสดงน้ำหนัก (Weight List)

Parcel post Receipt
ใบพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt)

Inspection Certificate
ใบรับรองการตรวจสอบสินค้า (Inspection Certificate)

OTHER DOCUMENTS DENOTED BELOW C
จำนวนเอกสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Draft, Invoice, Bill of Lading, Certificate of Origin, Packing List, Insurance Policy, Air Way Bill, Weight List, Parcel Post Receipt, Inspection Certificate ตามรายละเอียดด้านล่าง (A-E)

D
ระบุชื่อเอกสารตามที่ระบุจำนวนตรง OTHER DOCUMENTS DENOTED BELOW D

A
ระบุชื่อเอกสารตามที่ระบุจำนวนตรง OTHER DOCUMENTS DENOTED BELOW A

B
ระบุชื่อเอกสารตามที่ระบุจำนวนตรง OTHER DOCUMENTS DENOTED BELOW B

E
ระบุชื่อเอกสารตามที่ระบุจำนวนตรง OTHER DOCUMENTS DENOTED BELOW E

C
ระบุชื่อเอกสารตามที่ระบุจำนวนตรง OTHER DOCUMENTS DENOTED BELOW C

Deliver Documents Against Payment (D/P)
ส่งมอบเอกสารให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการชำระเงิน

Collect interest at
ในกรณีที่ต้องการเรียกเก็บค่าดอกเบี้ยในอัตรา........% ต่อปี (360/365วัน)นับจากวันที่ยื่นเอกสารหรือวันครบกำหนดการชำระเงิน จนถึงวันที่ชำระเงิน

Do not waive charges/interest by drawee
ห้ามละเว้นค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยที่เป็นของผู้จ่ายเงิน

Payment may be deferred until arrival of goods
การชำระเงินอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าถึงปลายทาง

Collect interest as stated on the draft
เรียกเก็บค่าดอกเบี้ยตามที่ระบุในใบสั่งจ่ายเงิน DRAFT

Advise Non-Compliance of other instructions detailed
แจ้งความไม่สมบูรณ์ของรายละเอียดคำสั่งโดยผ่านทาง telex/ ไปรษณีย์/ การสื่อสารต่างๆ

with your Head Office/Branch
ระบุสาขาของธนาคารกสิกรไทยที่มีบัญชีเงินฝาก

When making payment for us please credit our Account No
ให้ธนาคารนำเงินที่เรียกเก็บได้เข้าบัญชีหมายเลข........................

with Forward Contract No
ระบุหมายเลข  Forward Contract ที่จองไว้

Advise Non Payment by Telex/Airmail/Telecommunication
แจ้งการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ซื้อโดยผ่านทาง telex/ ไปรษณีย์/ การสื่อสารต่างๆ 

Deliver Document Against Acceptance (D/A)
ส่งมอบเอกสารให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการรับรองเอกสารการชำระเงิน

Advise Non Acceptance by Telex/Airmail/Telecommunication
แจ้งการปฏิเสธการการรับรองชำระเงินจากผู้ซื้อโดยผ่านทาง telex/ ไปรษณีย์/ การสื่อสารต่างๆ

Advise Acceptance & Maturity date by Telex/Airmail/ Telecommunication
แจ้งการรับรองตั๋ว และวันครบกำหนดการชำระเงินโดยผ่านทาง telex/ ไปรษณีย์/ การสื่อสารต่างๆ 

Protest for Non-Payment/Non-Acceptance at our expense
คัดค้านการปฏิเสธการชำระเงิน/ การรับรองการชำระเงินของผู้จ่ายเงิน(ผู้ซื้อ) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สั่งจ่าย/ ผู้ขาย

All charges for account of Drawee
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้จ่ายเงิน/ ผู้ซื้อ

after deducting our liability under Packing Credit Loan No
ระบุหมายเลขสินเชื่อเพื่อการส่งออกหรือ Packing Credit (ธนาคารจะหักภาระสินเชื่อเพื่อการส่งออกก่อนชำระส่วนที่เหลือให้ผู้รับผลประโยชน์)

Please refer all questions concerning this collection to:
กรณีมีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารชื่อ......................

Yours faithfully,
ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท

Tel No
ระบุหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อได้

Fax
ระบุหมายเลขโทรสารเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อได้

For payment to us after collection
ถ้าต้องให้ธนาคารชำระเงินให้หลังเรียกเก็บเงินค่าสินค้าได้แล้ว

Case of need : name
กรณีที่ต้องการระบุชื่อ

Who is authorized only obtain honouring of drafts as drawn
บุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจ รับชำระเงินตามใบสั่งจ่ายเงิน(DRAFT)

Who is authorized to give instructions which are to be
บุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจ ให้คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

apussama.t
Stamp
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