เอกสารแนบท้ าย

ข้ อกําหนดและเงือนไข
• ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระเงินมัดจํา ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกียวกับการขอให้ ธนาคารเปิ ดหรื อแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ให้ แก่ธนาคาร ตามอัตราทีระบุในประกาศของธนาคาร และตกลงชดใช้ เงินคืนให้ แก่ธนาคารสําหรับจํานวนเงินทีธนาคารได้ จ่ายชําระไป อัน
เนืองมาจากเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทีธนาคารได้ เปิ ดหรื อแก้ ไขตามคําขอของผู้ขอใช้ บริ การ
• ผู้ขอใช้ บริ การตกลงทีจะลงนามรับรองการจ่ายเงินเมือมีการยืนตัว, แลกเงินต่อผู้ขอใช้ บริ การ และชําระเงินเมือตัว, แลกเงินดังกล่าวได้ ถงึ กําหนด
ใช้ เงินตามเงือนไขของเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทังนี
/ / ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระเงินตามทีกล่าวมาตามอัตราแลกเปลียนทีได้ ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
แต่หากมิได้ มีการตกลงอัตราแลกเปลียนไว้ กบั ธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระเงินตามอัตราแลกเปลียนทีธนาคารได้ ประกาศกําหนดไว้ ใน
ขณะเวลานันๆ
/
• ผู้ขอใช้ บริ การตกลงทีจะชําระเงินตามตัว, แลกเงินเมือถึงกําหนดใช้ เงิน ถึงแม้ วา่ ตัว, แลกเงิน และ/หรื อเอกสารตามทีปรากฏนันจะไม่
/
สอดคล้ อง ไม่
ถูกต้ อง หรื อมีข้อขัดแย้ งด้ วยประการใดๆ ในกรณีซงมิ
ึ ใช่เป็ นความรับผิดชอบของธนาคาร
• ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีผู้ขอใช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อหักเงินทีธนาคารต้ องชําระให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
เพือชําระหนี / ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดขึ /นเกียวเนืองกับการขอให้ ธนาคารเปิ ดหรื อแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิตได้ ทนั ที โดยไม่ต้อง
บอกกล่าวให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า
• ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า ในกรณีทีกําหนดราคาส่งมอบสินค้ าแบบ CFR หรื อ FOB หรื อเงือนไขส่งมอบสินค้ าอืนใดทีกําหนดว่าการทําประกันภัย
การขนส่งสินค้ านันจะกระทํ
/
าโดยผู้ขอใช้ บริ การนัน/ ผู้ขอใช้ บริ การจะจัดการทําประกันภัยการขนส่งสินค้ า โดยมีจํานวนเงินทีเอาประกันไม่ตํา
กว่า110% ของมูลค่าสินค้ าทีระบุในใบกํากับสินค้ านันๆ
/ โดยผู้ขอใช้ บริ การจะกําหนดให้ ธนาคารเป็ นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยการ
ขนส่งสินค้ าดังกล่าว
• ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า บรรดาเอกสารและสินค้ าภายใต้ เลตเตอร์ ออฟเครดิตทีธนาคารได้ เปิ ดหรื อแก้ ไขตามคําขอของผู้ขอใช้ บริ การนัน/ ให้ อยู่ใน
การครอบครองของธนาคารในฐานะทีเป็ นประกันการชําระเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตทีธนาคารได้ เปิ ดหรื อแก้ ไขตามคําขอของผู้ขอใช้ บริ การ
ดังกล่าว จนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะได้ รับชําระเงินตามตัว, แลกเงิน และ/หรื อเอกสารใดๆ ทีออกตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตเมือครบกําหนด รวมทัง/
ดอกเบี /ย ค่าธรรมเนียมใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายตามปกติทีได้ เรี ยกชําระตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต และหากผู้ขอใช้ บริ การได้ ผิดนัดชําระหนี / หรื อปฏิบตั ิ
ผิดข้ อตกลงในเงือนไขเลตเตอร์ ออฟเครดิต ธนาคารมีอํานาจทีจะนําสินค้ าดังกล่าวออกขายทอดตลาด หรื อจําหน่ายโดยวิธีอืนโดยไม่จําต้ อง
บอกกล่าวให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบแต่อย่างใด เพือนําจํานวนเงินสุทธิทีได้ รับจากการขายสินค้ านันไปชํ
/ าระหนี /ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตทีผู้ขอใช้
บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร ในกรณีทีจํานวนเงินทีได้ รับจากการขายสินค้ านันไม่
/ เพียงพอชําระหนี /ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตทีผู้ขอใช้ บริ การมีอยู่กบั
ธนาคารได้ ทงหมด
ั/
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระหนี /ในจํานวนทียังคงค้ างชําระอยู่ให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน
• ผู้ขอใช้ บริ การขอให้ คํารับรองต่อธนาคารว่า สินค้ าทีผู้ขอใช้ บริ การได้ ขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตเพือนําเข้ านัน/ มิได้ เป็ นสินค้ าประเภททีต้ องห้ าม
ตามกฎหมาย และ/หรื อถูกจํากัดการนําเข้ าแต่อย่างใด และหากธนาคารต้ องการ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมทีจะยืนแสดงหลักฐานการได้ รับ
อนุญาตให้ นําเข้ าสินค้ าดังกล่าวต่อธนาคาร
• ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและให้ คํารับรองต่อธนาคารว่า หากเอกสารทียืนเพือขึ /นเงินนันครบถ้
/
วนถูกต้ องตามตามเงือนไขของเลตเตอร์ ออฟเครดิต
แล้ วธนาคารย่อมไม่มีความรับผิดใดๆ แม้ วา่ สินค้ าทีขนส่งนันจะเกิ
/
ดการสูญหาย เสียหาย เสือมราคา ชํารุ ดบกพร่ อง หรื อมีจํานวน/ประเภทของ
สินค้ าไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง
• ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับความเสียงจากการส่งต่อคําสังและการนําส่งเอกสารภายใต้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต และผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารไม่
ต้ องรับผิดชอบใดๆ สําหรับความล่าช้ า ความผิดพลาด หรื อความไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อขาดหายทีเกิดขึ /น ในระหว่างการส่งคําสังทาง
SWIFT หรื อTELEX หรื อการสือสารด้ วยวิธีใดๆ ตลอดจนการตีความทีไม่ถกู ต้ องของคําสังทีมีถงึ ผู้ได้ รับนัน/
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• ผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้รับความเสียงทังสิ
/ /นทีจะมีขึ /นจากการขอให้ ธนาคารเปิ ดหรื อแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิตทุกฉบับทีทําขึ /นภายใต้ คําขอนี / และผู้
ขอใช้ บริ การ จะกระทําการชําระเงินตามตัว, แลกเงินทุกฉบับทียืนเพือขอขึ /นเงิน แม้ วา่ สินค้ านันอยู
/ ่ระหว่างการขนส่ง หรื อถูกปฏิเสธการนําเข้ า
อันเนืองมาจากเหตุสดุ วิสยั การก่อการจลาจล การประท้ วง การนัดหยุดงาน การชุมนุมคัดค้ าน ภาวะสงคราม หรื อเหตุอืนใดทีนอกเหนือการ
ควบคุมของธนาคาร
• ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า ในกรณีทีมีการขยาย ต่ออายุ หรื อเปลียนแปลงแก้ ไขเงือนไขหรื อข้ อความของเลตเตอร์ ออฟเครดิต ผู้ขอใช้ บริ การยินยอม
ผูกพันทังสิ
/ /น อย่างไรก็ตาม การขอแก้ ไขเปลียนแปลงตามทีกล่าวมานันจะไม่
/
เป็ นผล หากผู้รับประโยชน์หรื อธนาคารผู้ยืนยันเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตได้ ปฏิเสธไม่ยอมรับการขยาย หรื อต่ออายุ หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงเงือนไขหรื อข้ อความในเลตเตอร์ ออฟเครดิตตามทีกล่าวมานัน/
• ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า ผู้ทีลงลายมือชือในต้ นฉบับคําขอให้ ธนาคารเปิ ดหรื อแก้ ไขเลตเตอร์ ออฟเครดิตทุกคน ต้ องร่ วมผูกพันเป็ น
ลูกหนี /ร่ วมในการจ่ายชําระเงินให้ แก่ธนาคารตามตัว, แลกเงินทีมีการขึ /นเงินภายใต้ เลตเตอร์ ออฟเครดิตทีผู้ขอใช้ บริ การได้ ขอให้ ธนาคารเปิ ดหรื อ
แก้ ไข
• หากผู้ขอใช้ บริ การผิดนัดไม่ชําระหนี /ตามตัว, แลกเงิน และ/หรื อเอกสารต่างๆ หรื อปฏิบตั ผิ ิดข้ อกําหนดหรื อเงือนไขตามคําขอนี / ไม่ว่าข้ อหนึงข้ อใด
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่า ผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ผิ ิดนัดผิดสัญญาและยินยอมให้ ธนาคารเปลียนหนี /ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตทีกําหนดเป็ น
สกุลเงินต่างประเทศ เป็ นเงินบาท โดยเทียบค่าตามอัตราแลกเปลียนทีธนาคารกําหนด และยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี /ยจากหนี /ทีค้ างชําระใน
อัตราสูงสุดทีธนาคารประกาศและใช้ เรี ยกเก็บจากลูกค้ าทีปฏิบตั ผิ ิดเงือนไขตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายว่าด้ วย
การประกอบธุรกิจสถาบันการเงินกําหนด นับแต่วนั ทีผู้ขอใช้ บริ การตกเป็ นผู้ผิดนัดจนกว่าจะชําระหนี /ทังหมดเสร็
/
จสิ /น พร้ อมด้ วยค่าเสียหาย
และค่าใช้ จ่ายทังหลายอั
/
นเนืองมาจากการผิดนัดชําระหนี / รวมทังค่
/ าใช้ จ่ายในการเตือน เรี ยกร้ อง ทวงถาม ดําเนินคดี และบังคับชําระหนี /เต็ม
จํานวน
ค่ าธรรมเนียม
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียมการโอนเงินตราต่างประเทศให้ แก่ธนาคารในอัตราตามประกาศธนาคาร
วันทีมีผลบังคับ
วันที _______________________
เอกสารแนบท้ ายนี /เป็ นส่วนหนึงของคําขอใช้ ระบบ Krungsri Tradelink ฉบับลงวันที ____________________________

ลายมือชือ_________________________________________________________________ ผู้ขอใช้ บริ การ
( _____________________________________________________________________________ )

Form: 12-09-2019

หน้า 2/2

