คำขอใหธนาคารออก หรือตออายุหนังสือค้ำประกันผานระบบบล็อกเชน
ภายใตโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสผานระบบบล็อกเชน
ที่ _____________________________________________
วันที่ ___________________________________________
ขาพเจา _________________________________________________________________________________________________
ทะเบียนพาณิชย/เลขประจำตัวผูเสียภาษี_________________________โดย _____________________________________________
_____________________________________________สำนักงานตั้งอยูเลขที่ _________ ซอย _____________________________
หมูที่ _______ ถนน __________________________ แขวง/ตำบล ______________________ เขต/อำเภอ _____________________
จังหวัด_____________________ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูขอ” ขอทำหนังสือฉบับนี้ไวตอธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” โดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูขอมีความประสงคจะขอใหธนาคารดำเนินการ
[ ] ออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบบล็อกเชนในนามของธนาคาร เพือ่ ค้ำประกัน _____________________
_______________________________________________________________________________________________________
ทะเบียนพาณิชย/เลขประจำตัวผูเสียภาษี_________________________ภายในวงเงินค้ำประกัน _______________________________
(______________________________________________________________________________________________________)
เพื่อเปนหลักประกัน ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ใหไวตอ _________________________________________________________________________________________________
[ ] ตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบบล็อกเชนของธนาคาร เลขที่ _______________________________
ฉบับลงวันที่ _________________ ใหไวตอ ______________________________________________________________________
[ ] ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับหนังสือค้ำประกัน” ผานระบบบล็อกเชน ภายใตโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสผานระบบบล็อกเชน
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ระบบบล็อกเชน” โดยมีกำหนดระยะเวลาในการค้ำประกันนับตั้งแต _____________________________________
จนถึง _____________________________ หรือจนกวาหนังสือค้ำประกันของธนาคารจะหมดภาระผูกพัน
ขอ 2 ผูขอตกลงและยอมรับวา คำขอฉบับนี้ เปนการที่ผูขอขอใหธนาคารดำเนินการค้ำประกันตามที่กลาวขางตน ตามการแจงจากผูรับ
หนังสือค้ำประกันผานระบบบล็อกเชน ซึ่งจะมีรายละเอียดของผูรับหนังสือค้ำประกัน รายละเอียดโครงการ และ/หรือสัญญาที่ผูขอ และ/หรือ
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ผูขอกำหนด ตกลงเขาผูกพัน หรือทำไวกับผูรับหนังสือค้ำประกัน วงเงินค้ำประกัน ระยะเวลาค้ำประกัน และ
เงื่อนไขอื่นๆ ตามการแจงจากผูรับหนังสือค้ำประกันผานระบบบล็อกเชน ทั้งนี้ ผูขอตกลงใหรายละเอียดและหลักฐานการแจงผานระบบบล็อก
เชนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคำขอฉบับนี้ดวย
ทั้งนี้ การพิจารณาการค้ำประกันใหแกผูขอหรือไมเพียงใด ใหเปนดุลพินิจของธนาคารที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และ
ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะค้ำประกันหรือไมค้ำประกันใหแกผูขอหรือไมก็ได โดยธนาคารจะแจงผลการพิจารณาการค้ำประกันใหผูขอทราบผาน
วิธีการที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งรวมถึง แตไมจำกัดอยูเพียงการแจงผานทาง e-mail หรือทาง SMS อนึ่ง ผูขอตกลงยอมรับผลการ
พิจารณาการค้ำประกันของธนาคารทุกประการ โดยจะไมถือวาการกระทำของธนาคารไดกอใหเกิดความเสียหายตอผูขอ ทั้งยอมสละสิทธิที่จะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากธนาคารโดยสิ้นเชิงทุกประการ
ขอ 3 ผูขอตกลงชำระคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสใหแกธนาคารในอัตรารอยละ __________________
(________________________) ตอป โดยคำนวณ ดังนี้
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[ ] ในกรณีที่หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสเปนแบบมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน เริ่มคำนวณนับตั้งแตวันที่หนังสือค้ำ
ประกันมีผลบังคับใช/วันที่ตออายุหนังสือค้ำประกัน (แลวแตกรณี) หรือวันที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน ไปจน
ถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการค้ำประกัน โดยผูขอตกลงชำระเปนการลวงหนาครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันที่ธนาคารออก/ตออายุหนังสือค้ำ
ประกัน แลวแตกรณี
อนึ่ง ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสแลว หากธนาคารยังไมไดรับแจงคืน
หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสผานทางระบบบล็อกเชน ผูขอตกลงที่จะชำระคาธรรมเนียมตามที่กำหนดไวในคำขอฉบับนี้ใหแกธนาคาร
ตอไป โดยชำระเปนการลวงหนาสำหรับชวงระยะเวลาทุก 3 (สาม) เดือน ชำระครั้งแรกในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกันตามที่ระบุในหนังสือ
ค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส
[ ] ในกรณีที่หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสเปนแบบไมมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน เริ่มคำนวณนับตั้งแตวันที่หนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสมีผลบังคับใช/วันที่ตออายุหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส (แลวแตกรณี) หรือวันที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน ไปจนกวาธนาคารจะไดรับแจงจากผูรับหนังสือค้ำประกันเปนลายลักษณอักษร และ/หรือผานระบบ
บล็อกเชน วาธนาคารพนจากภาระความรับผิดทั้งหมดตามหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส หรือไดรับแจงคืนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบบล็อกเชนแลว ทั้งนี้ ผูขอตกลงชำระคาธรรมเนียมเปนการลวงหนา โดยชำระครั้งแรกสำหรับระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป ในวันที่ธนาคาร
ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส และชำระครั้งตอๆ ไป สำหรับทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน โดยชำระในทุกวันที่ครบกำหนดแตละ
รอบระยะเวลา
ในการคำนวณคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสดังกลาว หากจำนวนเงินทีจ่ ะตองชำระแตละคราว
ต่ำกวา 500.- บาท (หารอยบาทถวน) ผูขอตกลงชำระใหแกธนาคารเปนจำนวน 500.- บาท (หารอยบาทถวน) และหากระยะเวลาค้ำประกันตาม
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสมีระยะเวลาเปนเศษของเดือน ผูขอตกลงใหถือวาและนับวาเศษของเดือนเปนหนึ่งเดือนเต็ม
นอกจากคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสแลว ผูขอตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยว
ของกับการออกหรือตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดรับแจงจากธนาคาร โดยชำระพรอมกับการชำระคาธรรมเนียมการ
ออก/ตออายุหนังสือค้ำประกันดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ ผูขอตกลงรับทราบวา ในกรณีที่ธนาคารไมไดรับคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการออกหรือตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิแจงปฏิเสธการค้ำ
ประกันตอผูรับหนังสือค้ำประกัน อยางไรก็ตาม หากธนาคารไดออกหรือตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูขอไปกอนที่จะไดรับ
ชำระคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการออกหรือตออายุหนังสือค้ำประกันทาง
อิเล็กทรอนิกสแลว ผูขอตกลงชำระคาธรรมเนียมการออก/ตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการออก
หรือตออายุหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส พรอมดวยดอกเบี้ยใหแกธนาคาร คำนวณนับตั้งแตวันที่ธนาคารออกหรือตออายุหนังสือ ค้ำ
ประกันทางอิเล็กทรอนิกสจนถึงวันที่ผูขอไดชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวใหแกธนาคารจนครบถวน
อนึ่ง ผูขอยอมรับวาธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมตามที่ระบุขางตนไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม
จำเปนตองแจงใหผูขอทราบลวงหนา และไมตองชี้แจงเหตุผลแตอยางใด และผูขอตกลงชำระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม
ใหแกธนาคาร โดยจะไมโตแยงคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 4 ในกรณีที่ธนาคารถูกเรียกรองใหรับผิดชดใชเงินตามภาระภายใตหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนการเรียกรองจากผูรับ
หนังสือค้ำประกัน หรือบุคคลอื่นใดที่รับโอนสิทธิเรียกรองตามหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสมาจากผูรับหนังสือค้ำประกัน ผูขอตกลงให
ธนาคารชำระเงินตามที่ถูกเรียกรองไดทันที โดยไมจำเปนตองแจงใหผูขอทราบกอน หรือไมจำเปนตองไดรับความยินยอมจากผูขอกอน รวมทั้งผู
ขอสละสิทธิที่จะทักทวงคัดคานการจายเงินของธนาคาร แมวาผูขอหรือ____________________________________________________
หรือธนาคารจะมีขอตอสูที่จะยกขึ้นตอสูเกี่ยวกับความไมสมบูรณของหนาที่ เอกสาร ความรับผิดตามสัญญา หรือขอตอสูอื่นใดก็ตาม และหาก
ธนาคารไดจายเงินไปแทนผูขอแลวโดยไมยกขอตอสูเหลานั้นขึ้นตอสู ผูขอตกลงวาจะไมยกขอตอสูนั้นเปนเหตุขึ้นปฏิเสธความรับผิดที่จะไมชดใช
เงินใหแกธนาคารไมวาดวยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อธนาคารไดชำระเงินตามวรรคแรกไปแลว ไมวาจะเปนการชำระครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ผูขอตกลงที่จะชดใชใหแก
ธนาคารตามจำนวนเงินดังกลาวจนครบถวนในทันทีที่ไดรับแจงจากธนาคาร
ขอ 5 ผูขอตกลงรับภาระและชดใชคาธรรมเนียม คาอากร คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามประเพณีของธนาคารในการออกหนังสือค้ำประกัน การ
ชำระเงินตามภาระภายใตหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส การขออนุญาตค้ำประกันดวยสกุลเงินตางประเทศ และ/หรือ การสงเงินไปชำระ
เปนสกุลเงินตางประเทศจากทางราชการ ผลตาง และ/หรือ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากความแตกตาง หรือผันผวนของสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศกับเงินสกุลบาทในการค้ำประกัน และ/หรือการชำระเงินแบบตางๆ ตลอดจนดอกเบี้ย คาใชจาย และคาเสียหายใดๆ อันพึงเกิด
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ขึ้นกับธนาคารในการดำเนินการตามคำขอฉบับนี้ใหแกธนาคารจนครบถวน พรอมทั้งดอกเบี้ยนับแตวันที่ธนาคารไดจายเงินนั้นๆ เปนตนไป
จนถึงวันที่ผูขอไดชำระใหแกธนาคารจนครบถวน
อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ผูขอจะตองชำระใหแกธนาคารภายใตภาระตามคำขอฉบับนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารคิดในอัตราเทา
กับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารประกาศกำหนด ในแตละขณะเวลา ซึ่งในขณะนี้เทากับอัตรารอยละ _______ (_________________) ตอป
แตตอไปอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเปนคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผูขอยินยอมใหธนาคารมีสิทธิใชดุลยพินิจหักเงินจำนวน ใดๆ ที่
ผูขอเปนเจาของ หรือเปนเจาหนี้ธนาคารในขณะนี้ และ/หรือในภายหนา เพื่อชำระคาธรรมเนียม คาเสียหาย คาใชจาย เงินที่ธนาคารไดชำระไป
ตามที่ถูกเรียกรองภายใตภาระการค้ำประกัน และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ผูขอตองชำระใหแกธนาคาร โดยไมจำเปนตองแจงใหผูขอทราบ
ขอ 6 ในกรณีที่เปนการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกสในสกุลเงินตราตางประเทศ และมีการผิดนัดชำระเงิน และ/หรือผิดขอกำหนดหรือ
เงื่อนไขใดภายใตคำขอฉบับนี้ ผูขอตกลงใหเปนสิทธิและดุลยพินิจของธนาคารโดยลำพัง ไมวาในขณะใดหลังจากเหตุดังกลาว ในการเปลี่ยนสกุล
เงินที่ผูขอมีภาระตองชำระใหแกธนาคารภายใตคำขอฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเปนสกุลเงินบาทได โดยไมตอง
ขอความยินยอมจากผูข ออีก ซึ่งในกรณีนี้ ผูขอตกลงใหถือวายอดเงินที่คางชำระที่เคยเปนสกุลเงินตางประเทศใหเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท และผู
ขอยินยอมเสียดอกเบี้ยบนเงินบาทที่แปลงมาดังกลาวตามอัตราที่กลาวในขอ 5 ขางตน
ขอ 7 ในกรณีที่มีการจำนอง และ/หรือจำนำทรัพยสินเปนประกัน หากธนาคารบังคับจำนอง และ/หรือบังคับจำนำเอาทรัพยนั้นขายทอด
ตลาดไดเงินสุทธิไมพอชำระหนี้ หรือในกรณีที่ธนาคารเอาทรัพยที่จำนองหลุดเปนสิทธิ และราคาทรัพยที่จำนองต่ำกวาภาระหนี้ที่ผูขอมีอยูตอ
ธนาคารภายใตคำขอฉบับนี้อยูเทาใด ผูขอตกลงชำระหนี้ที่ขาดจำนวนนั้นจากทรัพยสินอื่นของผูขอแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 8 ผูขอตกลงยินยอมใหธนาคารตรวจสอบ และเปดเผยขอมูลของผูขอ รวมทั้งใชขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของผูขอซึ่งไดมีการรวบรวมไวที่
บริษัท ระบบขอมูลเครดิตกลาง จำกัด หรือนิติบุคคลใดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขอมูล หรือนิติบุคคลใดที่มีขอสัญญาอยูกับ
ธนาคาร ทั้งนี้ ผูขอตกลงที่จะไมเพิกถอนความยินยอมดังกลาว ไมวากรณีใดๆ และตกลงสละสิทธิเรียกรอง หรือฟองรองตอธนาคารอันสืบเนื่อง
จากการใชขอมูลดังกลาวขางตน
ขอ 9 ผูขอตกลงและใหถือวา รายการ ขอความ หรือขอมูลใดๆ ที่ใชในการติดตอระหวางธนาคารกับผูรับหนังสือค้ำประกันดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสผานระบบบล็อกเชน เปนรายการ ขอความ และขอมูลที่มีผลผูกพันผูขอภายใตขอกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไวในคำขอฉบับนี้
และมีผลผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวของในทุกกรณี
ขอ 10 ผูขอตกลงและยอมรับวา การลาชา หรือการงดเวนใดๆ ในการใชสิทธิตามกฎหมาย หรือตามคำขอฉบับนี้ของธนาคาร ไมถือวาธนาคาร
สละสิทธิ หรือใหความยินยอมในการผิดนัด/ผิดสัญญาของผูขอแตอยางใด
เพื่อเปนหลักฐาน ผูขอจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน
________________________________________________________________ ผูขอ
(
)
______________________________________________พยาน _______________________________________________พยาน
(
)
(
)
_________________________________________________________________________________________________
ธนาคารไดออกหนังสือค้ำประกันเลขที่ __________________________________ ลงวันที่ ___________________________________
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