ตัวสัญญาใช้เงิน
PROMISSORY NOTE
เลขที ___________________________

สถานทีออกตัว PLACE OF ISSUANCE
________________________________________________

NO.

________________________________________________
วันที __________________________________
DATE

ข้าพเจ้า _______________________________________________________________________________________________
WE,
THB
สัญญาจะใช้เงินจํานวน __________________________________________________________________________________

PROMISE TO PAY THE SUM OF

(____________________________________________________________________________________________________)
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 Term)

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 ้ จากธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ซึงต่อไป ในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า “ธนาคาร”และผูก้ ูไ้ ด้
THB
ออกตัวสัญญาใช้เงินเลขที__________________________________ลงวันที________________________จํานวนเงิน__________________________________________________
(_____________________________________________________________________________________________________________)ครบกําหนดชําระเงิน________________
ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า “ตัวสัญญาใช้เงิน” ให้ไว้กบั ธนาคารเพือเป็ นหลักฐาน และผูก้ ูต้ กลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของธนาคารดังต่อไปนีE
ข้อ \
ผูก้ ูข้ อให้ธนาคารดําเนิ นการส่งมอบเงินทีผูก้ ูม้ ีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ผูก้ ู ้ โดยโอนเข้าบัญชีในนามของผูก้ ูท้ ีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร
ทัEงนีE เว้นแต่ผูก้ ูไ้ ด้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้ว ผูก้ ูข้ อให้ธนาคารดําเนิ นการส่งมอบเงินทีผูก้ ูม้ ีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัวสัญญาใช้เงินด้วยวิธีการต่างจากทีระบุ
ข้างต้นโดย ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อ ]
ผูก้ ูต้ กลงชําระดอกเบีE ยทีคํานวณบนต้นเงินกูท้ ีเบิกรับให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ_________________(_________________________) ต่อปี โดยชําระ
เป็ นรายเดือนภายในวันทําการสุดท้ายของธนาคารในแต่ละเดือน ทัEงนีE สําหรับดอกเบีE ยงวดสุดท้ายผูก้ ูต้ กลงชําระในวันครบกําหนดชําระต้นเงินกูต้ ามทีระบุในตัวสัญญาใช้เงิน
ผูก้ ูร้ บั ทราบว่า การให้สนับสนุ นทางการเงินแก่ผูก้ ูต้ ามตัวสัญญาใช้เงินในครัEงนีE เป็ นการทีผูก้ ูก้ ูย้ ืมเงินจากธนาคารในอัตราทีตําพิเศษกว่าการให้กูย้ ืมปกติทีธนาคารคิด
จากลูกค้าในกรณีทวไป
ั ซึงธนาคารมีตน้ ทุนในการจัดเงินกูด้ งั กล่าวนีE ไม่วา่ จะเป็ นในรูปของดอกเบีE ย ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่ายอืนใด ดังนัEน ผูก้ ูจ้ ึงยอมรับว่า หากผูก้ ูช้ าํ ระ
คืนต้นเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร ก่อนวันถึงกําหนดชําระคืนเงินตามทีระบุในตัวสัญญาใช้เงิน ผูก้ ูต้ กลงทีจะชําระดอกเบีE ยเต็มตามหน้าตัว (ตัEงแต่วนั ทีออกตัวจนถึง
วันทีครบกําหนดชําระเงินตามตัว) โดยให้ถือว่า ดอกเบีE ยส่วนทีเกินจากวันชําระจริง จนถึงวันทีครบกําหนดชําระเงินตามตัวเป็ นส่วนทีผูก้ ูช้ ดเชยให้แก่ธนาคาร เพือทดแทน
ดอกเบีE ย ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้แก่ธนาคาร
ข้อ 3
หากผูก้ ูผ้ ิดนัดชําระดอกเบีE ยให้แก่ธนาคารไม่วา่ งวดใดงวดหนึ งหรือผิดนัดชําระต้นเงินกู ้ หรือผิดนัดชําระเงินจํานวนหนึ งจํานวนใดกับธนาคาร หรือหนีE สิน
อืนใดของผูก้ ูน้ อกเหนื อจากทีมีอยูก่ บั ธนาคาร ไม่มีการชําระเมือถึงกําหนด หรือเป็ นอันต้องชําระก่อนถึงกําหนดเวลาทีกําหนดไว้ หรือผูก้ ูป้ ฏิบตั ิผิดข้อกําหนด หรือเงือนไขใดที
ได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร ทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีE หรือตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ทีผูก้ ูเ้ ข้าผูกพัน หรือผูก้ ูต้ กเป็ นผูม้ ีหนีE สินล้นพ้นตัว หรือถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดี หรือถูก
ดําเนิ นการโดยทางกฎหมาย หรือคําสังของรัฐ อันมีผลให้การดําเนิ นงานของผูก้ ูเ้ ปลียนแปลงไป หรืออํานาจในการดําเนิ นงาน หรือการประกอบธุรกิจของผูก้ ูต้ อ้ งเปลียนแปลง หรือ
สะดุดหยุดลง หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือกระทําการใดอันอาจเป็ นเหตุให้ถูกฟืE นฟูกิจการ หรือถูกฟ้ องล้มละลาย หรือยืนคําร้องขอให้ตนเองเข้าสู่กระบวนการ
ฟืE นฟูกิจการ หรือล้มละลาย หรือทําการประนอมหนีE หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึE น ทําให้ธนาคารเชือได้วา่ ได้เกิดการเปลียนแปลงในทางทีไม่เป็ นคุณกับการประกอบกิจการ
สินทรัพย์หนีE สิน หรือสถานะ (ทางการเงินหรืออืน ๆ) ของผูก้ ู ้ ผูก้ ูต้ กลงให้ถือว่า ผูก้ ูผ้ ิดนัดชําระหนีE ตามสัญญาฉบับนีE ทัEงหมด และธนาคารมีสิทธิเรียกต้นเงินตามสัญญาฉบับนีE คืน
ได้ทนั ที ตลอดจนตกลงให้ธนาคารเปลียนแปลงอัตราดอกเบีE ยจากอัตราดอกเบีE ยตามทีระบุในข้อ ] เป็ นอัตราทีธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าของธนาคารทีผิดนัดชําระหนีE ซึง
ธนาคารประกาศกําหนดภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรืองการกําหนดสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบีE ยทีสถาบันการเงินอาจคิดได้จากผูก้ ูย้ ืม (ซึงในขณะทําสัญญาฉบับ
นีE เท่ากับร้อยละ __
(
____ __ ) ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็ นคราว ๆ ) ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า
"อัตราผิดนัด" นับจากวันทีผูก้ ูผ้ ิดนัด/ผิดสัญญา จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชําระภาระหนีE สินของผูก้ ูต้ ามสัญญาฉบับนีE จนเสร็จสิE น ทัEงนีE ผูก้ ูย้ อมรับว่า ในกรณีทีธนาคารมีประกาศ
เปลียนแปลงอัตราดอกเบีE ยดังกล่าว ผูก้ ูต้ กลงยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบีE ยตามอัตราทีเปลียนแปลงนัEนได้ทนั ที โดยธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูก้ ูท้ ราบแต่อย่างใด
อนึ ง ในกรณีทีผูก้ ูค้ า้ งชําระดอกเบีE ยจํานวนใดๆ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 (หนึ ง) ปี ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ และไม่วา่ ธนาคารจะได้เรียกร้องทวงถามแล้วหรือไม่ ผูก้ ูต้ กลง
ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธินําดอกเบีE ยซึงค้างชําระนัEนทบเข้ากับต้นเงินทีค้างชําระอยูไ่ ด้ทนั ที ต้นเงิน และดอกเบีE ยทีทบเข้ากันนีE ให้ถือเป็ นต้นเงินซึงผูก้ ูจ้ ะต้องชําระคืน และเสีย
ดอกเบีE ยให้แก่ธนาคารตามอัตราผิดนัดจนกว่าผูก้ ูจ้ ะชําระหนีE แก่ธนาคารครบถ้วน โดยธนาคารไม่จาํ ต้องแจ้งให้ผูก้ ูท้ ราบล่วงหน้า ทัEงนีE การทีธนาคารนําดอกเบีE ยทีค้างชําระทบ
เข้ากับต้นเงินดังกล่าวไม่เป็ นการตัดสิทธิธนาคารทีจะดําเนิ นการประการอืน ๆ แห่งสัญญาฉบับนีE
ข้อ 4
บรรดาค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึE นกับธนาคาร และ/หรือทีธนาคารต้องชําระไปในการดําเนิ นการทางกฎหมาย ฟ้ องร้อง บังคับชําระ
หนีE และ/หรือดําเนิ นการใดๆ ผูก้ ูต้ กลงชดใช้คืนให้กบั ธนาคารทัEงจํานวน ในทันทีทีเกิดขึE น และ/หรือทีธนาคารได้ชาํ ระไป
ข้อ 5
ผูก้ ูย้ อมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมายติดต่อทวงถาม คําบอกกล่าวใด ๆ หรือหนังสืออืนใดทีส่งไปยังตําบลสถานทีทีระบุไว้ว่าเป็ นทีอยู่ของผูก้ ูข้ า้ งต้น ไม่วา่ จะ
ให้คนนําส่งไปเอง หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผูก้ ูแ้ ล้วโดยชอบ ทัEงนีE โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงว่าจะมีผูร้ บั ไว้หรือไม่ และแม้หากส่งให้ไม่ได้
เพราะตําบลสถานทีทีกล่าว เปลียนแปลง หรือถูกรืE อถอนไป โดยผูก้ ูม้ ิได้แจ้งการเปลียนแปลง หรือรืE อถอนนัEนเป็ นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบตําบล
สถานทีทีระบุไว้ขา้ งต้นก็ดี ให้ถือว่าผูก้ ูไ้ ด้รบั และได้ทราบหนังสือจดหมายติดต่อทวงถาม คําบอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดดังกล่าวแล้วโดยชอบ
ข้อ 6

การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามสัญญาฉบับนีE หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือยินยอมด้วยกับการผิดสัญญาใน

กรณีนEัน
เพือเป็ นหลักฐาน ผูก้ ูจ้ ึงได้ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ทีระบุขา้ งต้น
สําหรับธนาคาร

ลงชือ________________________________________________________________________________________________________ผูก้ ู ้
(
)
BK-PSF-05-1801

ตรวจลายเซ็น/ตราประทับ

