ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการ ตาม DL/C สาหรับผู้ขาย
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อได้รับ DL/C จาก TMB
เมือ่ ได้รับ DL/C ผู้ขายจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับผูซ้ ื้อ หากพบข้อมูลที่ไม่ตรงกันให้
ติดต่อผูซ้ ื้อเพือ่ ทาการแก้ไข DL/C
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการตาม DL/C ผู้ขายจะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้
- ต้นฉบับ DL/C และ Amend DL/C (ถ้ามี)
- แบบฟอร์มใบคาขอให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน/รับซือ้ /ซือ้ ลดตั๋วส่งออก (สาหรับ L/C และ B/C)
- ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
- Invoice ที่ผู้ซื้อระบุวันทีท่ ี่รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- เอกสารอืน่ ๆ ตามข้อตกลง DL/C (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสาร
ผู้ขายสามารถยืน่ เอกสารการเรียกเก็บเงินฯ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ TMB ทั้ง 22 แห่ง ดังนี้
พหลโยธิน
สีลม
อโศก
ช่องนนทรี
กรุงเกษม
บรมราชชนนี
รังสิต-ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
พระประแดง
หนองแขม

02-299-1429, 02-299-323, 089-924-3173
02 235 8009-10, 089-924-3178
02-204-2723-5, 089-924-3196
02-285-3874, 089-924-3212
02-221-1085, 02-226-1598, 089-924-3246
02-886-5435-6, 089-924-3254
02-567-5646, 089-924-3274
02-753-3600-1, 089-924-3292
034-811-419-20, 089-924-3297
02-463-3881-2, 098-835-4845
02-431-0424-6, 098-835-4846

ถนนวัดกิ่งแก้ว
เทพารักษ์ กม.22
บางวัว
หัวหมาก
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ชลบุรี
ระยอง
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
หาดใหญ่

02-750-3329-30, 098-835-4847
02-313-1401-2, 098-835-4849
038-540-185-6, 098-835-4850
02-318-2835-6, 098-8354850
053-410-102, 085-487-6341
044-263-620-1, 085-487-6350
038-270-794, 038-283-652, 085-487-6364-5
038-800-401, 038-800-404, 089-924-3319
077-221-823, 085-487-6375-6
076-230-083, 085-487-6381-2
074-355750, 085-487-6383-4

เมื่อธนาคารได้รับเอกสาร
ธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามเงือ่ นไข DL/C และข้อกาหนดสากล (UCP 600)
- กรณีเอกสารถูกต้อง ธนาคารจะดาเนินการจ่ายเงินให้ท่านภายใน 5 วันทาการธนาคาร หรือวันครบกาหนดชาระเงิน
- กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อท่านเพือ่ แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง หรือแจ้งผู้ซื้อพิจารณายอมรับ / ปฏิเสธ
ข้อคลาดเคลือ่ น (Discrepancy) ดังกล่าว
อัตราค่าบริการ
- ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ DL/C 500 บาท ต่อฉบับ
- ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) 300 บาท ต่อฉบับ
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศธนาคาร หรือตามเงื่อนไข DL/C
ดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบคาขอให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซือ้ ลดตัว๋ ส่งออก , ตั๋วแลกเงิน
ได้ที่ https://www.tmbbank.com/corporate/form หรือ https://www.tmbbank.com/sme/form
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TMB Trade Specialist โทร 0-2299-2621 วันจันทร์– ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

SD-114-V.1 - EN

INB
APPLICATION FOR NEGOTIATED/PURCHASED/DISCOUNTED OF EXPORT BILLS

27-Feb-2017
To: TMB Bank Public Company Limited (the “Bank”)
Date
Dear Sirs,
We hereby request the Bank to dispose of the enclosed draft and/or documents described below:✔ For negotiate/purchase/discount the enclosed bill in foreign currency
Forward documents to issuing bank for payment, pay us upon receipt funds
1) INVOICE/DRAFT No. ระบุหมายเลข

Invoice/draft

2.1) DRAWN UNDER LETTER OF CREDIT (L/C)
L/C No.:

Currency & Amount

1.00

THB

Original L/C: ✔ At your counter

หมายเลข DLC

Issued by:

Tenor

AT SIGHT หรือเทอมการชําระเงิน

Attached

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2.2) DRAWN UNDER BILLS FOR COLLECTION
COLLECTING BANK
(Full name & address)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

DRAWER/SELLER
(Full name, address & contact detail)
DRAWEE/BUYER
(Full name, address & contact detail)

ผู ้ขาย
ทีอ
่ ยู่

้
ผู ้ซือ
ทีอ
่ ยู่

Deliver Documents Against Payment (D/P)
Deliver Documents Against Acceptance (D/A)
Advise Non-Payment by Telex/Airmail/Telecommunication
Advise Non-Acceptance by Telex/Airmail/Telecommunication
Advise Acceptance & Maturity date by Telex/Airmail/Telecommunication
Protest for Non-Payment/Non-Acceptance at our expense
All charge for account of Drawee
Collect interest at
%P.A. (360/365 days) after first
till payment
presentation/maturity

Do not waive charges/interest by Drawee
Payment may be deferred until arrival of goods
Collect interest as stated on the draft
Case of need: name
Who is authorized only to obtain honoring 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
Telex/Airmail/Telecommunication

3) LIST OF DOCUMENTS ENCLOSED (Please type the number of documents attached in the following boxes)

Draft

Invoice

Bill of
Lading

Certificate
of Origin

Packing
List

Insurance
Policy

A.

B. .

D.

E. .

4) DISPOSITION OF PAYMENT

Air
Waybill

Weight
List

Parcel
Post
Receipt

Beneficiary
Certificate

Inspection
Certificate

Other Documents Denoted Below
A

B

C

D

E

C.

✔ Credit our account No.

เลขทีบ
่ ญ
ั ชี (TMB BANK)

after deducting your charges.

Apply proceeds to our Export Loan P/C No

the remaining balance (if any)

please credit our account No
Forward contract No
✔

Other instructions

Exchange rate

เลขทีบ
่ ญ
ั ชีธนาคารอืน
่

In consideration of your having negotiated/purchased/discounted our above mentioned documents, we hereby agree as follows:
1.
In the event of any delay in payment and/or acceptance of said draft(s) and/or documents, we undertake to pay you at the maximum default rate of interest as determined by yourselves on the
amount of negotiated/purchased/discounted amount.
2.
We hereby agree that your negotiated/purchased/discounted of said draft(s) and/or documents is affected on a “with recourse” basis. Therefore, in the event of non-payment and/or nonacceptance of said draft(s) and/or documents, either by reason of any discrepancy raised by the issuing bank or by other reason whatsoever, we undertake to refund to you the foreign currency
amount of such draft(s) and/or documents together with interest thereon at maximum rate as determined by yourselves from the date of disposition of proceeds as above mentioned until full
payment thereof. You shall not be responsible for any act which is beyond your control, including without limited to, act of omission, default, suspension, insolvency or bankruptcy of any
correspondent to whom the draft(s) and/or document(s) may be sent to or any agent thereof, delay in remittance or any sanction, prohibitions or restrictions under United Nations resolutions or
the trade or regulations of the European Union, Japan, United Kingdom or United States of America or any government control.
3.
We further undertake to hold you free and harmless from and against all expenses, losses and damages howsoever incurred and/or may be incurred to you in consequence of your
negotiated/purchased/discounted of the above-mentioned documents and to fully indemnify you immediately upon our receipt of your notice to that effect.
4.
We hereby agree that this will serve as your authority to charge our account with the Baht equivalent of the draft(s) and/or documents amount at the then prevailing bank’s selling rate including
interest and all other costs and expenses. In the event that the fund in our account is insufficient to settle our obligations hereunder, we agree that the Bank may increase our obligations
hereunder into overdraft facility in our current account. If we do not have an approved overdraft facility with the Bank, the Bank shall have the right to increase the debt obligations into our
current account as an overdraft facility and charge interest at the default interest rate. The Bank may compound interest on monthly basis in accordance with customary practice of the Bank.
5.
If your purchased/discounted bills are cancelled for whatever reason, we agree to pay you dishonor bills and handling charges for document collection and/or relevant fees at the rate pursuant to
your announcement as may be amended from time to time. We shall pay you a penalty equal to 0.25 per cent on the face value of such bills within a period of time as required by the Bank.
6.
We further agree that your negotiated/purchased/discounted of our above mentioned documents drawn under letter of credit shall be subject to the Uniform Customs and Practice for
Documentary Credit, International Chamber of Commerce Publication as indicated in the Letter of Credit.
7.
We further agree that your negotiated/purchased/discounted of our above mentioned documents drawn under bill for collection (DP, DA) shall be subject to the latest revised version of the
Uniform Rules for Collection, International Chamber of Commerce Publication.

Yours faithfully,

Authorized Signature

Classification: Restricted (C-2)

BILL OF EXCHANGE
Bangkok,

27-Feb-2017

No. กําหนดเอง
Exchange for

THB 1.00

At AT SIGHT หรือเทอมการชาํ ระเงิน
pay this First of Exchange (second of the same
tenor and date being unpaid) to the order of TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BAHT ONE ONLY

The sum of
Value received.
Drawn under

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

L/C No. หมายเลข DLC
To

Date

วันทีเ่ ปิ ด

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

BILL OF EXCHANGE
Bangkok,

27-Feb-2017

No. กําหนดเอง
Exchange for

THB 1.00

At AT SIGHT หรือเทอมการชาํ ระเงิน
pay this First of Exchange (second of the same
tenor and date being unpaid) to the order of TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
The sum of

BAHT ONE ONLY

Value received.
Drawn under TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

L/C No. หมายเลข DLC
To

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Date

วันทีเ่ ปิ ด

