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 Exclusive P/N)

สัญญารับชําระหนี
วันที"_____________________________________
ข้าพเจ้า_______________________________________________________________________________________________________________________________________
โดย_____________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานั กงาน/บ้านเรือน
ตัEงอยูเ่ ลขที_____________________ซอย_____________________________ถนน___________________________________________แขวง/ตําบล__________________________________
เขต/อําเภอ_______________________________________จังหวัด_________________________________ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า
การเงินในรูปของเงินกูจ้ ากธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทย

ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า

“ผูใ้ ห้สญ
ั ญา”

“ธนาคาร”

ได้รบั การสนั บสนุ นทาง

และผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ออกตัวสัญญาใช้เงิน

THB
เลขที________________________________________ลงวันที________________________________จํานวนเงิน_______________________________________________________________

(______________________________________________________________________________________________________________________) ครบกําหนดชําระเงิน________________
ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีE จะเรียกว่า “ตัวสัญญาใช้เงิน” ให้ไว้กบั ธนาคารเพือเป็ นหลักฐาน และผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของธนาคารดังต่อไปนีE
ข้อ 1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาขอให้ธนาคารดําเนิ นการส่งมอบเงินทีผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ผูใ้ ห้สญ
ั ญา โดยโอนเข้าบัญชีในนามของผูใ้ ห้สัญญา
ทีเปิ ดไว้กบั ธนาคาร
ทัEงนีE เว้นแต่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั ความยินยอมจากธนาคารแล้ว ผูใ้ ห้สญ
ั ญาขอให้ธนาคารดําเนิ นการส่งมอบเงินทีผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัวสัญญาใช้เงินด้วย
วิธีการต่างจากทีระบุขา้ งต้นโดย________________________________________________________________________________________________________________________________
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลง และยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิทีจะหักเงินทีผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รบั จากธนาคารตามตัวสัญญาใช้เงิน เพือชําระค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าอากร และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ธนาคารได้ และจํานวนเงินที ธนาคารได้ดําเนิ นการตามความประสงค์ของผู ใ้ ห้สัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็ นจํานวนเงินที ธนาคารได้
ดําเนิ นการภายหลังจากการหักค่าธรรมเนี ยม ค่าอากร และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องชําระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว โดยผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงให้ถือว่า ผูใ้ ห้สัญญา
ได้รบั เงินตามจํานวนทีผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ขอรับตามตัวสัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว ในวันทีธนาคารได้ดาํ เนิ นการตามความประสงค์ของผูใ้ ห้สัญญาดังกล่าวข้างต้น และทัEงให้ถือว่าเอกสารการ
นํ าเงินเพือเข้าบัญชี หรือเอกสารอืนใดประกอบการดําเนิ นการดังกล่าว เป็ นหลักฐานการรับเงินของผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนีE ด้วย เว้นแต่ธนาคารจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอืน
ในกรณีทีจํานวนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศนอกจากเงินสกุลบาท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ธนาคารนํ าเงินทีผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสิทธิได้รับตามตัวสัญญา
ใช้เงินขายให้แก่ธนาคาร ซึ งธนาคารจะรับซืE อเป็ นเงินสกุลบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี ยนที ธนาคารประกาศรับซืE อเงินสกุลต่างประเทศนัE น เป็ นสกุ ลเงินบาทให้แก่ลูกค้าโดยทัวไปของ
ธนาคาร ณ วันรับเงินหรือ อัตราแลกเปลียนอืนใดทีตกลงกับธนาคาร และเมือธนาคารดําเนิ นการดังกล่าวแล้ว เงินสกุลบาททีเกิดจากการขายเงินสกุลต่างประเทศดังกล่าวธนาคารจะ
ดําเนิ นการส่งมอบให้ตามความประสงค์ของผู ใ้ ห้สัญญาตามทีกล่าวข้างต้น หรื อดําเนิ นการอืนใดตามทีได้ตกลงกับธนาคาร โดยผู ใ้ ห้สัญญาตกลงให้ถือว่า ผูใ้ ห้สัญญาได้รับเงินสกุ ล
ต่างประเทศตามทีผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ขอรับตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว เว้นแต่ ผูใ้ ห้สัญญาได้แจ้งความจํานงจะขอรับเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ซึงผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบัติตามทีธนาคาร และ/
หรือทางราชการกําหนดและได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร
ข้อ Y. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงจะชําระดอกเบีE ยตามอัตราทีระบุอยูใ่ นตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร โดยชําระพร้อมกับการชําระคืนต้นเงิน ในวันทีกําหนดชําระตามทีระบุในตัว
สัญญาใช้เงิน
ข้อ X. ผูใ้ ห้สญ
ั ญารับทราบว่า การให้สนั บสนุ นทางการเงินแก่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามตัวสัญญาใช้เงินในครัEงนีE เป็ นการทีผูใ้ ห้สัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารในอัตราทีตําพิเศษ
กว่าการให้กูย้ ืมปกติทีธนาคารคิดจากลูกค้าในกรณีทวไป
ั ซึงธนาคารมีตน้ ทุนในการจัดเงินกูด้ งั กล่าวนีE ไม่วา่ จะเป็ นในรูปของดอกเบีE ย ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จา่ ยอืนใด ดังนัE น
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจึงยอมรับว่า หากผูใ้ ห้สญ
ั ญาชําระคืนต้นเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร ก่อนวันถึงกําหนดชําระคืนเงินตามทีระบุในตัวสัญญาใช้เงิน ผูใ้ ห้สัญญาตกลงทีจะชําระ
ดอกเบีE ยเต็มตามหน้าตัว (ตัEงแต่วนั ทีออกตัวจนถึงวันทีครบกําหนดชําระเงินตามตัว) โดยให้ถือว่าดอกเบีE ยส่วนทีเกินจากวันทีชําระจริง จนถึงวันทีครบกําหนดชําระเงินตามตัวเป็ น
ส่วนทีผูใ้ ห้สญ
ั ญาชดเชยให้แก่ธนาคาร เพือทดแทนดอกเบีE ย ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้แก่ธนาคาร
ข้อ 4. หากผูใ้ ห้สัญญาผิ ดนั ดชําระดอกเบีE ยให้แก่ธนาคารไม่ว่างวดใดงวดหนึ ง หรือผิ ดนั ดชําระเงินต้นตามตัวสัญญาใช้เงินหรือผิ ดนั ดชําระเงินจํานวนหนึ ง จํานวนใด กับ
ธนาคาร หรือปฏิบัติผิดข้อกําหนด หรือเงือนไขใดทีได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร หรือผูใ้ ห้สัญญาตกเป็ นผูม้ ีหนีE สินล้นพ้นตัว ถูกฟืE นฟูกิจการ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนั กงานยึดหรืออายัด
ทรัพย์ หรือกระทําการใดอันอาจเป็ นเหตุให้ถูกฟืE นฟูกิจการ หรือถูกฟ้ องล้มละลาย หรื อยืนคําร้องขอให้ตนเองเข้าสู่กระบวนการฟืE นฟูกิจการ หรือล้มละลาย หรือทําการประนอมหนีE ผูใ้ ห้
สัญญาตกลงให้ถือว่าผูใ้ ห้สญ
ั ญาผิดนั ดชําระหนีE ตามตัวสัญญาใช้เงินทัEงหมด และธนาคารมีสิทธิเรียกต้นเงินตามตัวสัญญาใช้เงินคืนได้ในทันที ตลอดจนตกลงให้ธนาคารเปลียนแปลงอัตรา
ดอกเบีE ยจากอัตราดอกเบีE ยตามทีระบุในตัวสัญญาใช้เงิน เป็ นอัตราดอกเบีE ยผิ ดนั ดทีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าของธนาคารทีผิ ดนั ดชําระหนีE ในแต่ละขณะเวลา นั บจากวันทีผูใ้ ห้
สัญญาผิดนั ด/ผิดสัญญา หรือวันทีธนาคารพิจารณาเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึE น จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชําระภาระหนีE สินของผูใ้ ห้สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนีE จนเสร็จสิE น ทัEงนีE ผูใ้ ห้สัญญา
ยอมรับว่าอัตราดอกเบีE ยผิ ดนั ดอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามที ธนาคารประกาศ โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ และไม่ตอ้ งทําหลักฐานใด ๆ ให้แก่ผูใ้ ห้สัญญาอีกทัEงสิE น และในกรณีตัว
สัญญาใช้เงินระบุจาํ นวนเงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงให้เป็ นสิทธิของธนาคารทีจะเปลียนแปลงสกุลเงินของภาระหนีE ตามตัวสัญญาใช้เงิน จากเงินสกุลต่างประเทศเป็ นสกุล
เงินบาท ทัEงนีE ไม่วา่ ทัEงหมด หรือบางส่วน ตามอัตราแลกเปลียนทีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรในขณะนัE น และ ณ วันทีผิ ดนั ด/ผิ ดสัญญา หรือ ณ วันทีตัวสัญญาใช้เงินครบกําหนด หรือวัน
อืนใดทีธนาคารเห็นสมควร โดยให้เป็ นดุลยพินิจโดยลําพังของธนาคารแต่เพียงฝ่ ายเดียว และไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูใ้ ห้สญ
ั ญาอีกแต่อย่างใดทัEงนีE ผูใ้ ห้สัญญาตกลงให้ถือว่าตัวสัญญาใช้
เงินฉบับเดิม ซึงระบุจาํ นวนต้นเงินตามตัวสัญญาใช้เงินเป็ นเงินสกุลต่างประเทศเป็ นหลักฐานในการทีผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงจะชําระให้แก่ธนาคารเป็ นจํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินบาททีธนาคาร
ได้เปลียนสกุลเงิน
ข้อ 5. ในกรณีทีวันทีถึงกําหนดชําระเงินวันใดตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงทีจะชําระดอกเบีE ย และ/หรือเงินต้นและ/หรือเงินจํานวนใด ๆ ให้แก่
ธนาคารในวันทีธนาคารเปิ ดทําการถัดไป และในการคํานวณดอกเบีE ยทีเกียวกับเงินสกุลบาท หรือเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง หรือเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินสกุลเยนให้ใช้ระยะ
เวลา l (หนึ ง) ปี เท่ากับ Xmn(สามร้อยหกสิบห้า) วัน และในการคํานวณดอกเบีE ยทีเกียวกับเงินสกุลต่างประเทศอืนๆ ให้ใช้ระยะเวลา l (หนึ ง) ปี เท่ากับ Xmo (สามร้อยหกสิบ) วัน
ข้อ 6. บรรดาค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึE นกับธนาคาร และ/หรือที ธนาคารต้องชําระไปในการดําเนิ นการทางกฎหมาย ฟ้ องร้อง บังคับชําระหนีE
และ/หรือการดําเนิ นการใด ๆ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงชดใช้คืนให้กบั ธนาคารทัEงจํานวน ในทันทีทีเกิดขึE นและ/หรือทีธนาคารได้ชาํ ระไป
ข้อ 7. เพือความสะดวกในการชําระบรรดาภาระ และ/หรือหนีE สินของผูใ้ ห้สญ
ั ญาทีมีอยูก่ บั ธนาคารตามสัญญาฉบับนีE ผูใ้ ห้สัญญาตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีอืนใดทีผูใ้ ห้สญ
ั ญามีอยูก่ บั ธนาคาร เพือชําระภาระหนีE ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้ทนั ทีโดยไม่จาํ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
ข้อ 8. การล่าช้า หรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามสัญญาฉบับนีE หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือยินยอมด้วยกับการผิ ดสัญญาใน
กรณีนEั น
สําหรับธนาคาร
เพือเป็ นหลักฐาน ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจึงได้ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ทีระบุขา้ งต้น

ลงชือ______________________________________________________________________________________________________ ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(
)
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ตรวจลายเซ็น/ตราประทับ

