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บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ำกดั 
999/9   ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์:  (66 2) 657-8000 
โทรสำร  :  (66 2) 657-8286 

 

       วนัท่ี 20 กนัยำยน 2564 
 
เรียน ท่ำนเจำ้ของกิจกำร / ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีลูกหน้ี 
 
บริษทัฯ ใคร่ขอช้ีแจงขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรช ำระเงินค่ำสินคำ้และบริกำร ดงัต่อไปน้ี 

 
การวางบิล   
 

การน าส่งเอกสาร ทำงผูข้ำยสำมำรถน ำส่งเอกสำรได ้2 วิธี ดงัต่อไปน้ี  
1. น าส่งเอกสารทางไปรษณีย์   กรุณำจดัส่งตำมท่ีอยู ่ ดงัน้ี 

ฝ่ำยบญัชีเจำ้หน้ี 
บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ำกดั 
อำคำรเซ็นทรัลเวิลดท์ำวเวอร์ ชั้น 42 
999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

กรณีส่งบิลทำงไปรษณียผ์ูส่้งจะตอ้งแนบซองจดหมำย พร้อมทั้งจ่ำหนำ้ซองของบริษทัผูข้ำยมำกบัชุดวำงบิล เพ่ือส่งกลบัใบ
วำงบิลให้กบับริษทัผูข้ำยไวเ้ป็นหลกัฐำนในกำรรับวำงบิล 
 
2. น าส่งเอกสารท่ีบริษัท ทำงผูข้ำยสำมำรถน ำเอกสำรมำวำงบิลได ้ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลำ 08:30-11:30 น. ยกเวน้วนัหยดุ

เสำร์-อำทิตย ์และวนัหยดุประจ ำปีของบริษทัฯ 
  

เอกสารและรายละเอยีดท่ีจ าเป็นในการรับวางบิล  เพ่ือให้ทำงบริษทัฯ สำมำรถด ำเนินขั้นตอนในกำรจ่ำยเงินให้กบั
ผูข้ำยไดโ้ดยไม่ติดปัญหำ กรุณำเตรียมเอกสำรมำให้ครบถว้นและระบุรำยละเอียดท่ีจ ำเป็นในเอกสำรกำรรับวำงบิลให้
ครบถว้นและถูกตอ้ง ดงัน้ี  
 
1. ใบแจง้หน้ี/ ใบก ำกบัภำษี/ ใบเสร็จรับเงินตอ้งเป็นเอกสำรตัวจริงเทำ่นั้น ทำงบริษทัฯ ไม่รับตวัส ำเนำในทุกกรณี 
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2. ใบแจง้หน้ี/ใบก ำกบัภำษี  ขอ้มูลท่ีตอ้งระบใุนใบแจง้หน้ีประกอบดว้ย 
- ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทัท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคำ้ กรุณำระบุให้ถูกตอ้ง (โปรดดูรำยละเอียดแนบทำ้ย) 
- เลขท่ีใบส่ังซ้ือของบริษทัฯ  (PO number) 

ในกรณีท่ีใบแจง้หน้ี อำ้งอิงเลขท่ีใบส่ังซ้ือมำกกว่ำ  10 ใบ ให้ส่งรำยละเอียดในรูปแบบของ Excel File ระบุ เลขท่ี 
PO/ จ ำนวน / รำคำ  มำทำงจดหมำยอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ท่ี FS-AP-MIRO-TH.NBSAOA@PH.nestle.com  

- รำยละเอียดของสินคำ้ และบริกำร เช่น รำคำ และจ ำนวนสินคำ้ ตรงตำมท่ีระบุในใบส่ังซ้ือของบริษทัฯ  
- เลขท่ีผูข้ำย  (vendor number)  กรณีไม่ทรำบให้ติดต่อกบั Buyer ท่ีติดต่อบริษทัท่ำน 
- อัตราภาษี หกั ณ.ท่ีจ่าย  (โปรดดูรำยละเอียดแนบทำ้ย) 
- กำรน ำส่งใบแจง้หน้ีให้แก่บริษทัฯ กรุณำน ำส่งเอกสำรภำยในวนัท่ีส่งหรือหลงัจำกกำรส่งสินคำ้/ให้บริกำรเสร็จ

ส้ิน  ภายใน  3 - 5   วัน  นับจากวันท่ีระบุบนใบแจ้งหนี ้(นบัรวมวนัหยดุเสำร์อำทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 

3. ใบลดหนี ้ประกอบดว้ย 
- เลขท่ีใบส่ังซ้ือ (PO.) และเลขท่ีใบแจง้หน้ีหลกั 
- น ำส่งใบลดหน้ีให้แก่บริษทัฯ ทนัที บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่ช ำระค่ำสินคำ้ หรือบริกำรตำมใบแจง้หน้ีหลกัจนกว่ำ

จะไดรั้บใบลดหน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 
*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเอกสาร ในกรณีทีเ่อกสารระบุรายละเอียดตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้นไม่ครบถ้วน ไม่
ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง  
 
กรณีท่ีตอ้งมำวำงบิลใหม่ กรุณาออกเอกสารชุดใหม่ในวันท่ีปัจจุบัน แทนเอกสำรชุดเดิม และน ำส่งเอกสำรใหม่อีกคร้ัง  
ภำยใน 3-5  วนั  นบัจำกวนัท่ีระบบุนใบแจง้หน้ี / ใบก ำกบัภำษีฉบบัใหม่ 
 

การช าระเงิน 
 

1. ทำงบริษทัในกลุ่มเนสทเ์ล่จะช ำระเงินให้แก่ผูข้ำยทุกวันท่ี 1 ของเดือนเท่านั้น ยกเวน้วนัหยดุเสำร์-อำทิตย ์และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์กำรช ำระเงินจะเล่ือนไปในวนัท ำกำรถดัไป 

2. ก่อนกำรโอนเงิน 1-2 วนัท ำกำร ทำงธนำคำรของกลุ่มบริษทัเนสทเ์ล่  จะส่ง Email รำยละเอียดกำรโอนเงินใหผู้ข้ำยตำมท่ี
อยูข่อง Email ท่ีผูข้ำยแจง้ลงทะเบียนไวใ้นขั้นตอนกำรสมคัรเป็นผูข้ำยของทำงบริษทัฯ  

3. หลงักำรโอนเงิน 7-10 วนัท ำกำร ทำงธนำคำรของกลุ่มบริษทัเนสทเ์ล่  จะส่งไปรษณียต์น้ฉบบัใบหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ให้
ผูข้ำยตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในเอกสำร 

 

การแจ้งปลีย่นแปลงข้อมูลของบริษัทผู้ขาย  
 
ในกรณีท่ีผูข้ำยมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่ำงๆ เช่น ช่ือบริษทั,  ท่ีอยู,่  เลขท่ีบญัชีธนำคำร, เบอร์โทรศพัท ์ฯลฯ  กรุณำติดต่อ
โดยตรงกบั Buyer ที่ติดต่อท่าน หรือ ฝ่ายจัดซ้ือเท่านั้น  

mailto:FS-AP-MIRO-TH.NBSAOA@PH.nestle.com
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การตรวจสอบยอดหนีค้้างช าระ  
 

บริษทัผูข้ำยสำมำรถ สำมำรถตรวจสอบยืนยนัยอดหน้ีคำ้งช ำระผำ่นช่องทำง ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี   
NBSAOA-FS-AP-SOA-TH@ph.nestle.com  (ระบุขอ้ควำมเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
1. ยอดคงคำ้งช ำระของบริษทัฯ  (Statement of Account ) ในรูปแบบ excel file และ 
2. กำรตรวจสอบ ยืนยนัยอดหน้ีคงคำ้ง ณ ส้ินงวด  (Audit Confirmation ) ในรูปแบบ PDF  File เท่ำนั้น   พร้อมทั้งแนบ

รำยละเอียดยอดหน้ีคงคำ้ง ณ ส้ินงวดเป็น Excel  File ระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
- เลขท่ีใบแจง้หน้ี/ ใบก ำกบัภำษ ี
- วนัท่ีใบแจง้หน้ี/ ใบก ำกบัภำษ ี
- จ ำนวนเงิน 

 
หำกท่ำนมีขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรช ำระเงินนอกเหนือจำกท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ กรุณำติดต่อ 
ศูนยบ์ริกำรทำงกำรเงินของ เนสทเ์ล่ โดยท่ำนสำมำรถส่ือสำรไดท้ั้ง ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  ผำ่น 2 ช่องทำงดงัน้ี 
1. ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ท่ี  THPayablAc@th.nestle.com 
2. ทำงโทรศพัท ์หมำยเลข 02 657 8545 ในวนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี ระหว่ำงเวลำ  9.00-16.00 น. ยกเวน้วนัหยดุประจ ำปี

ของบริษทัฯ 
          
 
 
 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและโปรดด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
          ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

    
  
( ปิยะวฒัน์ ตรีทิพยรั์ตน์ ) 

                   ผูจ้ดักำรกำรฝ่ำยบญัชีและภำษี 
 
 

mailto:NBSAOA-FS-AP-SOA-TH@ph.nestle.com
mailto:THPayablAc@th.nestle.com
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รายช่ือและท่ีอยู่ของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ประเทศไทย  
 

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร 0105536143777 
999/9   ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
 

 

บริษัท ควอลิตี ้คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร 0105532089654 
999/9   ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
 

 
 

บริษัท เนสท์เล่ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร 0105511001154 
999/9   ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
 

 

บริษัท เนสท์เล่ อาร์โอเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร 0105525020865 
999/9   ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

 
บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร  0105531003390 
999/9   ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
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ระบุรหัสภาษี Tax Coding 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและช่วยให้กำรด ำเนินกำรหกัและน ำส่งภำษีเป็นไปโดยถูกตอ้งลดขอ้ผดิพลำด ทำง
บริษทัฯจึงขอน ำเสนอให้มีกำรระบุรหสัภำษีในเอกสำร ใบแจง้หน้ี/ใบก ำกบัภำษี ดงัต่อไปน้ี 
 
รหสัภำษีประกอบดว้ยขอ้มมูล 2 ชุดคือ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม และ ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย คั้นกลำงดว้ยเคร่ืองหมำยจุลภำค 
 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
V7 กรณีวำงบิลดว้ยใบก ำกบัภำษี ส ำหรับกำรขำยสินคำ้และบริกำรท่ีมีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
D7 กรณีวำงบิลดว้ยใบแจง้หน้ี ส ำหรับกำรค่ำบริกำรท่ีมีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
VX ส ำหรับกำรขำยสินคำ้และบริกำรท่ีไม่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 
ภำษีหกัณท่ีจ่ำย 

Q1 ค่ำขนส่ง  1% 
B2 ค่ำโฆษณำ  2% 
C2 ค่ำบริกำร  3% 
E2 ค่ำเช่ำ  5% 
00 ส ำหรับค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ตอ้งหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 

 
ตัวอย่าง กรณีมีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบก ำกบัภำษีส ำหรับค่ำสินคำ้   V7, 00 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบก ำกบัภำษีส ำหรับค่ำเช่ำ              V7, E2 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบก ำกบัภำษีส ำหรับค่ำบริกำรทัว่ไป  V7, C2 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบแจง้หน้ีส ำหรับค่ำบริกำรทัว่ไป   D7, C2 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบแจง้หน้ีส ำหรับค่ำบริกำรท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี D7, 00 
 
ตัวอย่าง กรณีไม่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบแจง้หน้ี/ใบก ำกบัภำษีส ำหรับค่ำสินคำ้  VX, 00 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบแจง้หน้ีส ำหรับค่ำบริกำรทัว่ไป   VX, C2 
ผูข้ำยวำงบิลดว้ยตน้ฉบบัใบแจง้หน้ีส ำหรับค่ำเช่ำทัว่ไป   VX, E2 
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Date 20 September 2021 
 
 
Dear Valued Foreign Suppliers, 
 
In the pursuit of paying our suppliers on time, we would like to inform you on our payment procedure 
and required information especially the information required on your documents to ensure fast 
processing and timely payment. 
 

1. Original invoice/Credit note in hard copy must be reached to Nestle Attn: Account Payable 
Dept. as soon as possible after the issuing date. Delays to do this may result in overdue 
payment. 
 

2. Buyer entity name and address 
 

Entity Address 

Nestle (Thai) Ltd. 
Quality Coffee Products Ltd. 
Perrier Vittel (Thailand) Ltd. 
Nestle Trading (Thailand) Ltd. 
Nestle ROH (Thailand) Ltd. 

999/9 Rama 1 Road,  
Pathumwan, 
Bangkok 10330  
Thailand 

 
3. Nestle Purchase Order (PO) No. 10 digits is the crucial information for payment processing. 

Please check that Nestle PO No. is correct on your documents before sending the invoice. 
 

4. Clear description of specific nature of expenses such as goods, services, license 
 

5. Payment schedule is on every Friday after invoice reached the due date. Our payment bank 
will send out the credit advice, 1-2 days prior to the payment date to the registered email 
address. 

 
6. Contact us. For any queries related to audit confirmation, or statement of account 

confirmation, please contact nbsaoa-fs-ap-soa-th@ph.nestle.com 
 
For any queries related payment, please contact THPayablac@th.nestle.com 

 
 
Thank you for your continued support and co-operation. 
Yours Faithfully, 
 

 
Piyawat Triitiprat 
 
Accounting & Tax Manager 

mailto:nbsaoa-fs-ap-soa-th@ph.nestle.com
mailto:THPayablac@th.nestle.com

