ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
PROMISSORY NOTE
เลขที่ ___________________________

สถานที่ออกตัว๋ PLACE OF ISSUANCE
__________________________________________________

NO.

__________________________________________________
วันที่ __________________________________
DATE

ข้าพเจ้า __________________________________________________________________________________________________
WE,
THB
สัญญาจะใช้เงินจานวน _____________________________________________________________________________________

PROMISE TO PAY THE SUM OF

(_______________________________________________________________________________________________________)
ให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ในวันที่ _______________________________
TO EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND ON

พร้อมอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ _____________________ ต่อปี
WITH INTEREST AT THE RATE OF

% PER ANNUM

ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
AT THE OFFICE OF EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND.

__________________________________
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
AUTHORIZED SIGNATURES
BK-PSF-01-1801

สาหรับธนาคาร

ตรวจลายเซ็น/ตราประทับ

(สาหรับสินเชื่อ Exclusive P/N)

สัญญารับชาระหนี้
วันที_่ ____________________________________
ข้าพเจ้า __________________________________________________________________________________________________________________________________
โดย _______________________________________________________________________________________________________________________________ สานักงาน/บ้านเรือน
ตั้งอยูเ่ ลขที่____________________ซอย____________________________ถนน_________________________________________แขวง/ตาบล_________________________________
เขต/อาเภอ_______________________________________จังหวัด____________________________________ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ จะเรียกว่า “ผูใ้ ห้สญ
ั ญา” ได้รบั การสนับสนุ น
ทางการเงินในรูปของเงินกูจ้ ากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ จะเรียกว่า “ธนาคาร” และผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
THB
เลขที่_________________________________________ลงวันที่_____________________________จานวนเงิน___________________________________________________________

(_______________________________________________________________________________________________________________) ครบกาหนดชาระเงิน________________
ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ จะเรียกว่า “ตัว๋ สัญญาใช้เงิน” ให้ไว้กบั ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐาน และผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคารดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาขอให้ธนาคารดาเนิ นการส่งมอบเงินที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ผูใ้ ห้สญ
ั ญา โดยโอนเข้าบั ญชีในนามของ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่เปิ ดไว้กบั ธนาคาร
ทั้งนี้ เว้นแต่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้ว ผูใ้ ห้สญ
ั ญาขอให้ธนาคารดาเนิ นการส่งมอบเงินที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัว๋
สัญญาใช้เงินด้วยวิธีการต่างจากที่ระบุขา้ งต้นโดย_______________________________________________________________________________________________________
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลง และยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที่จะหักเงินที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัว๋ สัญญาใช้เงินเพื่อชาระค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่า
อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องชาระให้แก่ธนาคารได้ และจานวนเงินที่ ธนาคารได้ดาเนิ นการตามความประสงค์ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาดัง กล่าวข้างต้น เป็ น
จานวนเงินที่ ธนาคารได้ดาเนิ นการภายหลังจากการหักค่าธรรมเนี ยม ค่าอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องชาระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว โดย
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงให้ถือว่า ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั เงินตามจานวนที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ขอรับตามตัว๋ สัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว ในวันที่ ธนาคารได้ดา เนิ นการตามความประสงค์ของผูใ้ ห้
สัญญาดังกล่าวข้างต้น และทั้งให้ถือว่าเอกสารการนาเงินเพื่อเข้าบัญชี หรือเอกสารอื่นใดประกอบการดาเนิ นการดังกล่าว เป็ นหลักฐานการรับเงินของผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามสัญญา
ฉบับนี้ ด้วย เว้นแต่ธนาคารจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่จานวนเงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศนอกจากเงินสกุลบาท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ธนาคารนาเงินที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิ
ได้รบั ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินขายให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะรับซื้ อเป็ นเงินสกุลบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารประกาศรับซื้ อเงินสกุ ลต่างประเทศนั้น เป็ นสกุลเงินบาท
ให้แก่ลูกค้าโดยทัว่ ไปของธนาคาร ณ วันรับเงินหรือ อัตราแลกเปลี่ยนอื่นใดที่ตกลงกับธนาคาร และเมื่อธนาคารดาเนิ นการดังกล่าวแล้ว เงินสกุลบาทที่เกิดจากการขายเงิน
สกุลต่างประเทศดังกล่าวธนาคารจะดาเนิ นการส่งมอบให้ตามความประสงค์ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามที่กล่าวข้างต้น หรือดาเนิ นการอื่นใดตามที่ได้ตกลงกับธนาคาร โดยผูใ้ ห้
สัญญาตกลงให้ถือว่า ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั เงินสกุลต่างประเทศตามที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ขอรับตามตัว๋ สัญญาใช้เงินแล้ว เว้นแต่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้แจ้งความจานงจะขอรับเป็ นเงินสกุล
ต่างประเทศซึ่งผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องปฏิบตั ิตามที่ธนาคาร และ/หรือทางราชการกาหนด และได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร
ข้อ 2. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงจะชาระดอกเบี้ ยตามอัตราที่ระบุอยู่ในตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร โดยชาระพร้อมกับการชาระคืนต้นเงิน ในวันที่กาหนดชาระตามที่
ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ข้อ 3. ผูใ้ ห้สญ
ั ญารับทราบว่า การให้สนับสนุ นทางการเงินแก่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามตัว๋ สัญญาใช้เงินในครั้งนี้ เป็ นการที่ผูใ้ ห้สัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในอัตราที่ตา่ พิเศษ
กว่าการให้กูย้ ืมปกติที่ธนาคารคิดจากลูกค้าในกรณีทวั ่ ไป ซึ่งธนาคารมีตน้ ทุนในการจัดเงินกูด้ งั กล่าวนี้ ไม่วา่ จะเป็ นในรูปของดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ดังนั้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจึงยอมรับว่าหากผูใ้ ห้สญ
ั ญาชาระคืนต้นเงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร ก่อนวันถึงกาหนดชาระคืนเงินตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงิน ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลง
ที่จะชาระดอกเบี้ ยเต็มตามหน้าตัว๋ (ตั้งแต่วนั ที่ออกตัว๋ จนถึงวันที่ครบกาหนดชาระเงินตามตัว๋ ) โดยที่ให้ถือว่าดอกเบี้ ยส่วนที่เกินจากวันที่ชาระจริง จนถึงวันที่ครบกาหนดชาระ
เงินตามตัว๋ เป็ นส่วนที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาชดเชยให้แก่ธนาคาร เพื่อทดแทนดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคาร

ลงชื่อ__________________________________________________________________________________________________________________ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(
)
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(สาหรับสินเชื่อ Exclusive P/N)

ข้อ 4. หากผูใ้ ห้สญ
ั ญาผิ ดนัดชาระดอกเบี้ ยให้แก่ธนาคารไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ ง หรือผิ ดนั ดชาระเงินต้นตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ น หรื อผิ ดนัดชาระเงินจานวนหนึ่ ง
จานวนใด กับธนาคาร หรือปฏิบตั ิ ผิดข้อกาหนด หรือเงื่อนไขใดที่ ได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร หรือผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกเป็ นผูม้ ีหนี้ สินล้นพ้นตัว ถูกฟื้ นฟูกิจการ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูก
เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือกระทาการใดอันอาจเป็ นเหตุ ให้ถูกฟื้ นฟูกิจการ หรือถูกฟ้ องล้มละลาย หรือยื่นคาร้องขอให้ตนเองเข้าสู่กระบ วนการฟื้ นฟูกิจการ หรือ
ล้มละลาย หรือทาการประนอมหนี้ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงให้ถือว่าผูใ้ ห้สญ
ั ญาผิ ดนัดชาระหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งหมด และธนาคารมีสิทธิเรียกต้นเงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงินคืนได้
ในทันที ตลอดจนตกลงให้ธนาคารเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยจากอัตราดอกเบี้ ยตามที่ ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงิน เป็ นอัตราดอกเบี้ ยผิ ดนัด นับจากวันที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาผิ ดนัด/ผิ ดสัญญา
หรือวันที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้ น จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชาระภาระหนี้ สินของผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี้ จนเสร็จสิ้ น และในกรณี ตวั ๋ สัญญาใช้เงิน
ระบุจานวนเงินเป็ นเงินสกุ ลต่างประเทศ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงให้เป็ นสิทธิของธนาคารที่จะเปลี่ ยนแปลงสกุลเงินของภาระหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน จากเงินสกุ ลต่างประเทศเป็ นสกุ ลเงิน
บาท ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ตามอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรในขณะนั้ น และ ณ วันที่ ผิดนั ด/ผิ ดสัญ ญา หรื อ ณ วันที่ ตัว๋ สัญญาใช้เงินครบ
กาหนด หรื อวันอื่นใดที่ ธนาคารเห็ นสมควร โดยให้เป็ นดุ ลยพินิจโดยลาพัง ของธนาคารแต่เพียงฝ่ ายเดี ยว และไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผู ใ้ ห้สัญญาอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู ใ้ ห้
สัญญาตกลงให้ถือว่าตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับเดิ ม ซึ่งระบุจานวนเงินต้นตามตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศเป็ นหลักฐานในการที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงจะชาระให้แก่ธนาคาร
เป็ นจานวนเงินเท่ากับจานวนเงินบาทที่ธนาคารได้เปลี่ยนสกุลเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้
“อัตราดอกเบี้ ยผิดนัด” หมายถึง
(ก) กรณีผูใ้ ห้สญ
ั ญาเป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : อัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามที่ระบุในสัญญากูเ้ งินหมุนเวียนที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาลงนามให้ไว้ต่อ
ธนาคาร รวมกับอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี
(ข) กรณี ผูใ้ ห้สญ
ั ญาอื่นๆ นอกเหนื อจากผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ เป็ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : อัตราดอกเบี้ ยที่ ธนาคารประกาศกาหนดเรียกเก็บจาก
ลูกค้าที่ ผิดนั ดชาระหนี้ ในแต่ละขณะเวลา ซึ่ งในขณะทาสัญญาฉบับนี้ เท่ ากับร้อยละ ___________ (_____________________________) ต่ อปี และต่ อไปอาจปลี่ ยนแปลงได้
ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาอีกทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่า ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีหน้าที่ จะต้องชาระดอกเบี้ ยตามอัตราที่ ระบุในข้อ (ก) หรืออัตราที่ ระบุในข้อ (ข) นั้น ขึ้ นอยู่ กบั ขนาดธุ รกิจของ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาในแต่ละขณะเวลา ซึ่งในการพิจารณาขนาดธุรกิจดังกล่าวให้เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
“ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หมายถึง ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดย่อมที่มีจานวนการจ้างงาน หรือจานวนรายได้ ตามที่ธนาคารประกาศ
กาหนดในแต่ละขณะเวลา และต่อไปอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาอีกทั้งสิ้ น
ข้อ 5. ในกรณีที่วนั ที่ถึงกาหนดชาระเงินวันใดตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงที่จะชาระดอกเบี้ ยและ/หรือเงินต้น และ/หรือเงินจานวนใดๆ
ให้แก่ธนาคารในวันที่ธนาคารเปิ ดทาการถัดไป และในการคานวณดอกเบี้ ยที่เกี่ยวกับเงินสกุลบาท หรือเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง หรือเงินสกุ ลดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินสกุ ล
เยน ให้ใช้ระยะเวลา 1 (หนึ่ ง) ปี เท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และในการคานวณดอกเบี้ ยที่ เกี่ยวกับเงินสกุ ลต่ างประเทศอื่น ๆ ให้ใช้ระยะเวลา 1 (หนึ่ ง) ปี เท่ากับ
360 (สามร้อยหกสิบ) วัน
ข้อ 6. บรรดาค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นกับธนาคาร และ/หรือที่ธนาคารต้องชาระไปในการดาเนิ นการทางกฎหมายฟ้ องร้อง บังคับชาระหนี้
และ/หรือการดาเนิ นการใด ๆ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงชดใช้คืนให้กบั ธนาคารทั้งจานวน ในทันทีที่เกิดขึ้ น และ/หรือที่ธนาคารได้ชาระไป
ข้อ 7. เพื่อความสะดวกในการชาระบรรดาภาระ และ/หรือหนี้ สินของผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ มีอยู่กบั ธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ธนาคารหัก
เงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีอยูก่ บั ธนาคาร เพื่อชาระภาระหนี้ ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ทนั ทีโดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
ข้อ 8. การล่าช้า หรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือยินยอมด้วยกับการผิ ดสัญญา
ในกรณีน้ัน
เพื่อเป็ นหลักฐาน ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจึงได้ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น

ลงชื่อ__________________________________________________________________________________________________________________ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(
)

สาหรับธนาคาร
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