ตัวสัญญาใช้เงิน
PROMISSORY NOTE
เลขที ___________________________

สถานทีออกตัว PLACE OF ISSUANCE
________________________________________________

NO.

________________________________________________
วันที __________________________________
DATE

ข้าพเจ้า _______________________________________________________________________________________________
WE,
THB
สัญญาจะใช้เงินจํานวน __________________________________________________________________________________

PROMISE TO PAY THE SUM OF

(____________________________________________________________________________________________________)
At Call
ให้แก่ ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ในวันที _______________________________

TO EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND ON

พร้อมอัตราดอกเบีE ยร้อยละ _____________________ ต่อปี
WITH INTEREST AT THE RATE OF

% PER ANNUM

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

__________________________________
ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือ
AUTHORIZED SIGNATURES
BK-PSF-01-1801

สําหรับธนาคาร

ตรวจลายเซ็น/ตราประทับ

(สําหรับสินเชือ EXIM Call Loan for At Call)

สัญญารับชําระหนี0
ทําที_____________________________________________________
วันที__________________________
ข้าพเจ้า____________________________________________________________________________________________________________________________
โดย_________________________________________________________________________________________________________________ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
สํานักงาน/บ้านเรือนตัEงอยูเ่ ลขที_____________________ซอย________________________________________ถนน__________________________________________
แขวง/ตําบล_________________________________เขต/อําเภอ_________________________________จังหวัด_______________________ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะ
เรียกว่า “ผูก้ ”ู ้ ได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินในรูปของเงินกู ้ จากธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทย ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า “ธนาคาร”
THB
และผูก้ ไู ้ ด้ออกตัวสัญญาใช้เงินเลขที__________________________________ลงวันที____________________จํานวนเงิน_______________________________________
(___________________________________________________________________________________________________________________) ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE
จะเรียกว่า “ตัวสัญญาใช้เงิน” ให้ไว้กบั ธนาคารเพือเป็ นหลักฐาน และผูก้ ูต้ กลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของธนาคารดังต่อไปนีE
ข้อ \

ผูก้ ูข้ อให้ธนาคารดําเนิ นการส่งมอบเงินทีผูก้ ูม้ สี ิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ผูก้ ู ้ โดยโอนเข้าบัญชีในนามของผูก้ ูท้ ีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร

ทัEงนีE เว้นแต่ผูก้ ไู ้ ด้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้ว ผูก้ ูข้ อให้ธนาคารดําเนิ นการส่งมอบเงินทีผูก้ มู ้ ีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัวสัญญาใช้เงินด้วยวิธีการต่าง
จากทีระบุขา้ งต้นโดย ________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อ ]
ผูก้ ูต้ กลงชําระดอกเบีE ยทีคํานวณบนต้นเงินกูท้ ีเบิกรับให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ______________(________________________) ต่อปี โดยชําระ
เป็ นรายเดือน ภายในวันทําการสุดท้ายของธนาคารในแต่ละเดือน ทัEงนีE สําหรับดอกเบีE ยงวดสุดท้าย ผูก้ ูต้ กลงชําระพร้อมกับการชําระคืนต้นเงินกูต้ ามทีระบุในข้อ ^
ข้อ ^
ผูก้ ูต้ กลงชําระต้นเงินกูท้ ีเบิกรับไปจากธนาคารตามสัญญาฉบับนีE ภายใน 3 (สาม) วันทําการของธนาคาร นับจากวันทีธนาคาร เรียกให้ผูก้ ูช้ าํ ระ
คืนต้นเงินกู ้ หรือวันทีผูก้ ูแ้ จ้งขอชําระคืนต้นเงินกู ้ (แล้วแต่กรณี) ผ่านทาง e-mail address ตามทีระบุไว้ในข้อ 6
ข้อ i
หากผูก้ ผู ้ ิดนัดชําระดอกเบีE ยให้แก่ธนาคารไม่วา่ งวดใดงวดหนึ ง หรือผิดนั ดชําระต้นเงินกู ้ หรือผิดนัดชําระเงินจํานวนหนึ งจํานวนใดกับธนาคาร ผูก้ ู ้
ตกลงให้ถือว่า ผูก้ ูผ้ ิดนัดชําระหนีE ตามสัญญาฉบับนีE ทัEงหมด และธนาคารมีสิทธิเรียกต้นเงินตามสัญญาฉบับนีE คืนได้ทันที ตลอดจนตกลงให้ธนาคารเปลียนแปลงอัตรา
ดอกเบีE ยจากอัตราดอกเบีE ยตามทีระบุในข้อ ] เป็ นอัตราทีธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าของธนาคารทีผิดนัดชําระหนีE ซึงธนาคารประกาศกําหนดภายใต้ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรืองการกําหนดสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบีE ยทีสถาบันการเงินอาจคิดได้จากผูก้ ูย้ มื (ซึงในขณะทําสัญญาฉบับนีE เท่ากับร้อยละ
___
( __
) ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็ นคราว ๆ ) ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า "อัตราผิดนัด" นับ
จากวันทีผูก้ ูผ้ ิดนัด/ผิดสัญญา จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชําระภาระหนีE สินของผูก้ ูต้ ามสัญญาฉบับนีE จนเสร็จสิE น
ทัEงนีE ผูก้ ูย้ อมรับว่า ในกรณีทีธนาคารมีประกาศ
เปลียนแปลงอัตราดอกเบีE ยดังกล่าว ผูก้ ูต้ กลงยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบีE ยตามอัตราทีเปลียนแปลงนัE นได้ทนั ที โดยธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูก้ ูท้ ราบแต่อย่างใด
อนึ ง ในกรณีทีผูก้ ูค้ า้ งชําระดอกเบีE ยจํานวนใดๆ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 (หนึ ง) ปี ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ และไม่วา่ ธนาคารจะได้เรียกร้องทวงถามแล้วหรือไม่ ผูก้ ู ้
ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธินําดอกเบีE ยซึงค้างชําระนัE นทบเข้ากับต้นเงินทีค้างชําระอยูไ่ ด้ทนั ที ต้นเงิน และดอกเบีE ยทีทบเข้ากันนีE ให้ถือเป็ นต้นเงินซึงผูก้ ูจ้ ะต้องชําระ
คืน และเสียดอกเบีE ยให้แก่ธนาคารตามอัตราผิดนัดจนกว่าผูก้ ูจ้ ะชําระหนีE แก่ธนาคารครบถ้วน โดยธนาคารไม่จาํ ต้องแจ้งให้ผูก้ ูท้ ราบล่วงหน้า ทัEงนีE การทีธนาคารนํา
ดอกเบีE ยทีค้างชําระทบเข้ากับต้นเงินดังกล่าวไม่เป็ นการตัดสิทธิธนาคารทีจะดําเนิ นการประการอืน ๆ แห่งสัญญาฉบับนีE
ข้อ 5
บรรดาค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึE นกับธนาคาร และ/หรือทีธนาคารต้องชําระไปในการดําเนิ นการทางกฎหมาย ฟ้ องร้อง
บังคับชําระหนีE และ/หรือดําเนิ นการใดๆ ผูก้ ูต้ กลงชดใช้คืนให้กบั ธนาคารทัEงจํานวน ในทันทีทีเกิดขึE น และ/หรือทีธนาคารได้ชาํ ระไป
ข้อ 6

ในการติดต่อระหว่างผูก้ ู ้ กับธนาคาร ให้ติดต่อ และ/หรือนําส่งให้แก่อีกฝ่ ายตามรายละเอียดทีจะกล่าวต่อไปนีE
การติดต่อผูก้ ู ้
บุคคลทีติดต่อ : ___________________________________________________________________________________________________________
ทีอยู่ : ___________________________________________________________________________________________________________________
e-mail address: _________________________________________________________________________________________________________
การติดต่อธนาคาร
บุคคลทีติดต่อ : ___________________________________________________________________________________________________________
ทีอยู่ : ___________________________________________________________________________________________________________________
e-mail address: _________________________________________________________________________________________________________

ทัEงนีE บรรดาหนังสือติดต่อ จดหมาย และ/หรือหนังสือบอกกล่าวทีธนาคาร หรือผูก้ ไู ้ ด้ส่งให้แก่อีกฝ่ าย ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
หรือให้คนนําไปส่งเอง รวมถึงการแจ้ง หรือเรียกให้ชาํ ระคืนต้นเงินกูท้ าง e-mail ตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีE ก็ดี ถ้าได้ส่งไปยังสถานที หรือ e-mail address
ทีระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผูก้ ู ้ หรือธนาคาร (แล้วแต่กรณี) แล้วโดยชอบ ทัEงนีE โดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าจะมีผูร้ บั ไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะสถานที
เปลียนแปลงไป หรือถูกรืE อถอนไป หรือ e-mail address เปลียนแปลงไป โดยไม่ได้แจ้งการเปลียนแปลง หรือรืE อถอนนัEนเป็ นหนังสือให้อีกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบสถานทีทีระบุไว้ขา้ งต้นนัEนก็ดี ให้ถือว่าผูก้ ู ้ หรือธนาคาร (แล้วแต่กรณี) ได้รบั และได้ทราบหนังสือติดต่อ หนังสือบอกกล่าว
และ/หรือการแจ้งขอชําระคืน หรือเรียกให้ชาํ ระคืนต้นเงินกูท้ าง e-mail ของอีกฝ่ ายแล้วโดยชอบ
ข้อ 7
การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามสัญญาฉบับนีE หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือยินยอมด้วยกับการผิด
สัญญาในกรณีนEัน
สําหรับธนาคาร
เพือเป็ นหลักฐาน ผูก้ ูจ้ ึงได้ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ทีระบุขา้ งต้น
ตรวจลายเซ็น/ตราประทับ

ลงชือ_____________________________________________________________________________________________________ผูก้ ู ้
(
)
BK-PSF-04-1801

