คําขอขาย / ขายลด สิทธิเรียกร้องในการได้รบั ชําระเงินค่าสินค้าส่งออก
APPLICATION FOR NEGOTIATION / DISCOUNT THE RIGHTS TO RECEIVE MONEY FROM EXPORT
ถึง ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
TO Export-Import Bank of Thailand
ตามทีข้าพเจ้า / Whereas, we _________________________________________________________________________ สํานักงานตัDงอยู่ที / with an address at
_______________________________________________________________________________________ ได้ส่งสินค้าไปจําหน่ ายยังต่างประเทศ และมีสิทธิได้รบั
ชําระเงินค่าสินค้าจากผูซ้ ืD อภายใต้เงือนไขการชําระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังนีD คือ / have exported goods to the buyer in foreign country
and have the rights to receive money transferred from the buyer for the value of goods sold with the following details :
ผูซ้ ืD อ / Buyer______________________________________________________เอกสารสัญญาการซืD อขายสินค้า / Selling document _______________________
__________________________________________________________________ ลงวันที / Dated ________________________________________________________
ใบกํากับสินค้าเลขที / Invoice No. ________________________________________________________ ลงวันที / Dated _________________________________________
ใบตราส่งเลขที / Bill of Landing No. __________________________________________________ ลงวันที / Dated _____________________________________
ใบขนสินค้าขาออกเลขที / Export entry No. _______________________________________________________________________________________________
กําหนดชําระเงินค่าสินค้า / Payment due date of Tenor _____________________________________________________________________________________
จํานวนเงินตามใบกํากับสินค้า / Amount under invoice ______________________________________________________________________________________________
บัญชีเพือการรับโอนเงินค่าสินค้า / Name of account to be received payment from the buyer _______________________________________________________
เปิ ดไว้ที / Opened at ___________________________________ สาขา / Branch ____________________บัญชีเลขที / Account No. ___________________________
เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง / Other related documents ________________________________________________________________________________________________

ข้าพเจ้าขอขาย / ขายลดสิทธิเรียกร้องในการได้รับชําระเงินค่าสินค้าจากผูซ้ ืD อภายใต้เอกสารตามทีกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคารเพือการส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย (ธนาคาร) โดยขอให้ธนาคารโอนเงินทีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากการขายภายหลังจากหักส่วนลด ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่าย
แล้วดังนีD / We hereby negotiate / discount to Export-Import Bank of Thailand (The Bank) the rights to receive payment from the buyer under the abovementioned
document. Please remit money arising from the negotiation or discount after deducting the discount, fees and expenses to :
โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าทีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร บัญชีเลขที / Credit to our account No. _________________________________________________________________
นําเข้าชําระหนีD ตามตัวa สัญญาใช้เงินเลขที / Apply proceeds to our indebtedness under promissory note No. ________________________________________
ลงวันที / dated ________________เป็ นจํานวน / for the amount of ______________________ และส่วนทีเหลือนําเข้าบัญชีเลขที / and credit the remaining to our
account No. ____________________________________________________________
นําเข้าชําระหนีD ตามสัญญาซืD อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเลขที / Apply proceeds to our indebtedness under forward purchase contract No. ____________
อืนๆ / Others ________________________________________________________________________________________________________________________
โดยมีขอ้ กําหนดและเงือนไขดังนีD / with the following terms and conditions.

1. ในกรณีทีผูซ้ ืD อไม่ชาํ ระเงินค่าสินค้าเมือครบกําหนด และ/หรือ ผูซ้ ืD อปฏิเสธการชําระเงินค่าสินค้า ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิด
ชดใช้เงินทีได้รบั หรือถือว่าได้รับไปภายใต้คาํ ขอฉบับนีD คืนให้แก่ธนาคารในทันที พร้อมด้วยดอกเบีD ยในอัตราผิดนั ด* คํานวณนั บแต่วนั ทีข้าพเจ้าได้รับ
หรื อถื อว่าได้รับเงินภายใต้คําขอฉบับนีD ไปจากธนาคาร จนถึ งวันที ธนาคารได้รับเงินคืนครบถ้วนทัDงจํานวน และหากได้รับการเรี ยกร้องจากธนาคาร
ข้าพเจ้าจะดําเนิ นการโอนสิทธิเรียกร้องในการได้รับชําระเงินค่าสินค้าจากผูซ้ ืD อให้แก่ธนาคารตามรูปแบบและวิธีการทีธนาคารเห็นสมควรด้วย If the
buyer does not make payment on the due date and/or in case of non-payment, we agree to refund to the Bank the money received or deemed to be received hereunder
together with interest at the default rate* calculated from the day we received or deemed to be received such payment until the Bank receives the money in full.
Furthermore, if required by the Bank, we agree to assign or transfer the rights to receive money from the buyer to the Bank by execute any document of agreement as the
Bank may require.

2. ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ก็ตามทีธนาคารได้รบั จากการรับโอนขาย หรือรับซืD อลดสิทธิในการได้รบั เงินจากข้าพเจ้า
รวมทัDงค่าใช้จ่ายทีธนาคารต้องเสียไปจากการติดตาม เรียกร้อง ทวงถามเอากับผูซ้ ืD อด้วย We hereby indemnify the Bank from and against all costs, losses and
expenses which the Bank incur from negotiation or discount hereunder including expense incur from taking any proceedings against the buyer.

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแปลงสกุลเงินค้างชําระในสกุลเงินต่ างประเทศเป็ นสกุ ลเงินบาทในเวลาใดๆ ก็ได้ตามแต่ธนาคารจะพิจารณา
เห็นสมควร โดยใช้อตั ราแลกเปลียนทีธนาคารใช้ในการขายเงินสกุลต่างประเทศในเวลาทีทําการแปลงนัD น We authorize the Bank to convert amount due in
foreign currency into Baht currency at anytimes as the Bank may deem appropriate by using the Bank selling rate at the time of conversion.

ขอแสดงความนับถือ / Your faithfully
_________________________________________

ลายมือชือผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน / Authorized signature (s)
*อัตราดอกเบีD ยผิดนั ด หมายถึงอัตราดอกเบีD ยทีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าทุกประเภททีผิดนั ดชําระหนีD โดยธนาคารอาจเปลียนแปลงอัตราดอกเบีD ยดังกล่าวในเวลาใดๆ ก็ได้ ตามแต่ธนาคารจะ
เห็นสมควร โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ *Default rate shall mean the rate of interest the Bank announces to charge its customer who defaults in making payment to the Bank. The
Bank may, at anytime and from time to time, change the default rate without notice to its customer.
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