
       APPLICATION FOR AMENDMENT OF A DOCUMENTARY CREDIT
        

To   
      KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : BANGKOK                     DATE
     

Amendment No.                                                                              L / C No.                                   Issuing date of Credit

Beneficiary & Address 

                                                                                                         
Tel.                                                                                                   Tel.
Dear Sirs,

             We hereby request you to amend the above mentioned Letter of Credit for our account
               

                           Expiry date extended to 

                           Shipment date extended to 

                           Partial Shipments                      ALLOWED                          NOT ALLOWED

                           Transhipment                            ALLOWED                          NOT ALLOWED

                           Credit amount increased by                                                        new total amount

                           Credit amount decreased by                                                       new total amount

                           Others

               

               All others terms and conditions as previously advised remain unchanged.

               We are enclosing herewith a relevant authenticated evidence and / or messages from beneficiary which certified by us for 
your consideration.
                We further authorize you to debit our account maintained with you for amendment commission and other expenses incurred                      
under advice to us.

                                                                                   Your faithfully,

                                                                                                                                                     FOR BANK USE ONLY
                                                                                                                                                     Signature Verified by

          Authorized Signature(s) and Name                  
                                                                              or Stamp of Applicant

9904026-12-08

Applicant & AddressAdvising Bank 

DATE
Date : วันที่ขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต

Amendment No.
Amend ครั้งที่

Beneficiary & Address
ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย

L / C No.
เลขที่แอลซี

Applicant & Address
ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ

Issuing date of Credit
วันที่เปิดแอลซี

Expiry date extended to
กรอกวันที่ ที่ต้องการต่ออายุออกไปหรือเลื่อนเข้ามาของแอลซี

Shipment date extended to
กรอกวันที่ ที่ต้องการต่ออายุออกไปหรือเลื่อนเข้ามาของ Shipment

Partial Shipments
เลือก ALLOWED หรือ NOT ALLOWED  (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เปิดแอลซีไว้)

Transhipment
เลือก  ALLOWED หรือ NOT ALLOWED  (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เปิดแอลซีไว้)

Credit amount increased by
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มยอดของแอลซี   new  total amount  ใส่จำนวนเงินที่เป็นยอดรวม ของยอดที่เปิดแอลซีบวกกับยอดที่  increased (หมายเหตุ  : ยอดเงินรวมตรงนี้ไม่เกี่ยวกับยอดตั๋วเข้าแล้วนำมาหักลดแต่อย่างใด)

Credit amount decreased by
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการลดยอดของแอลซี     new total amount  ใส่จำนวนเงินที่เป็นยอดคงเหลือ ของยอดที่เปิดแอลซีลบกับยอดที่  decreased

Others
กรอกรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขแอลซีว่าต้องการแก้ไข  field ไหนบ้าง ของแอลซี เช่น  การเพิ่มรายละเอียดสินค้า (description of goods and or service additional …………)การเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นจาก  L/C SIGHT  เป็น   L/C TERM หรือการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ผู้ขาย (Beneficiary)  ฯลฯ

Authorized Signature(s) and Name
ลายเซ็นต์ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมตรายางของบริษัท (ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อและตรงตามข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร) 

Advising Bank
Advising Bank คือ ธนาคารที่ทำหน้าที่แจ้งหรือส่ง L/C ไปให้แก่ผู้รับประโยชน์ตาม L/C ซึ่งอาจเป็นธนาคารที่ผู้รับประโยชน์ตาม L/C สะดวกในการขอรับ L/C

apussama.t
Stamp
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