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สัญญาชําระหนี ้
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สํานั กงาน/ภูมิลําเนาอยู่เลขที่

ข้าพเจ้า
เขต/อําเภอ

แขวง/ตําบล

กรุงเทพมหานคร/จังหวัด

(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า "ผู้ขอสินเชื่อ") ได้รบั การสนั บสนุ นทางการเงิน สินเชื่อประเภท PACKING CREDIT (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า
"สินเชื่อ") จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า "ธนาคาร") ในการใช้สินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อได้ออกตัว๋ สัญญา
ใช้เงิน เลขที่

จํานวนเงิน

ลงวันที่

)

(

ครบกําหนดชําระเงินวันที่

(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ตัว๋ สัญญาใช้เงิน”) ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐาน

และเพื่อชําระหนี ้ให้แก่ธนาคาร และผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมปฏิบัตติ ามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมให้ธนาคารนํ าเงินที่ผู้ขอสินเชื่อขอรับตามตัว๋ สัญญาใช้เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ
ที่มีอยู่กับธนาคาร ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “บัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนิ นการ”) โดยผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ถือว่าผู้ขอสินเชื่อได้รบั เงินตามจํานวนที่ระบุไว้ในตัว๋
สัญญาใช้เงินจากธนาคารครบถ้วนแล้วในวันที่ธนาคารนํ าเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนิ นการ

เว้นแต่ธนาคารจะ

เห็นสมควรเป็ นประการอื่น
ในกรณี ที่ตวั๋ สัญญาใช้เงินระบุจํานวนเงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศใด ๆ นอกจากเงินสกุลบาท ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยิน
ยอมให้ธนาคารนํ าเงินตราสกุลต่างประเทศที่ผู้ขอสินเชื่อขอรับตามตัว๋ สัญญาใช้เงินขายให้แก่ธนาคาร
เป็ นเงินสกุลบาท

ซึ่งธนาคารจะรับซือ้ และชําระ

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารประกาศรับซือ้ เงินตราสกุลต่างประเทศจากลูกค้าทัว่ ไปของธนาคารและชําระเงิน

เป็ นเงินสกุลบาท ณ วันที่ผู้ขอสินเชื่อรับเงิน ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน เมื่อธนาคารดําเนิ นการดังกล่าวแล้ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ธนาคารนํ า
เงินที่ได้รบั จากการขายเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนิ นการ และผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ถือว่าผู้ขอสิน
เชื่อได้รบั เงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว ในกรณี ท่ผี ู้ขอสินเชื่อประสงค์จะขอรับเงินเป็ น
เงินตราสกุลต่างประเทศตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงิน ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะแจ้งธนาคารเป็ นลายลักษณ์ อักษรพร้อมนํ าส่งเอกสารหลัก
ฐานตามที่ธนาคารกําหนดให้แก่ธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความยินยอม
ข้อ 2 ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชําระหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารในวันที่ครบกําหนดใช้เงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน ในกรณี
ที่ผู้ขอสินเชื่อมีหน้ าที่ตามกฎหมายต้องหักเงินเอาจากเงินจํานวนใด ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อชําระแก่ธนาคาร ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชําระเงิน
เพิ่มเติมแก่ธนาคาร เพื่อให้เกิดผลว่า หลังจากการหักเงินดังกล่าว ธนาคารยังคงได้รบั เงินครบถ้วนเต็มจํานวนเสมือนหนึ่ งว่าธนาคารไม่
ถูกหักเงินดังกล่าว
ข้อ 3 ผู้ขอสินเชื่อตกลงชําระดอกเบีย้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
ชําระในวันทําการและ ณ สํานั กงานของธนาคาร ทัง้ นี ้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงชําระดอกเบีย้ ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนพร้อมกับการชําระเงิน
ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินในวันครบกําหนดใช้เงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ในกรณี ท่วี น
ั ที่ 25 ของเดือนใดเป็ นวันหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชําระดอกเบีย้ ให้แก่ธนาคารในวัน
ทําการของธนาคารก่อนวันหยุดทําการนั ้น
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ข้อ 4 ในกรณี ที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนั ดชําระหนี ้ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี ้หรือตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร หรือในกรณี ท่ผี ู้ขอสิน
เชื่อผิดนั ดชําระดอกเบีย้ ใด ๆ เมื่อถึงกําหนดชําระ หรือในกรณี ท่ผี ู้ขอสินเชื่อผิดนั ดหรือไม่ปฏิบัตติ ามหน้ าที่หรือความรับผิดใด ๆ ตาม
สัญญาฉบับนี ้หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคาร (1) ปรับอัตรา
ดอกเบีย้ เป็ นอัตราดอกเบีย้ สูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกจากลูกค้าที่ปฏิบัตผิ ิดเงื่อนไข (เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั ้น อัตรา
ดอกเบีย้ สูงสุดดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 21.00 (ยี่สิบเอ็ด) ต่อปี แต่ตอ่ ไปอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็ นคราว ๆ ตามประกาศของธนาคารโดยไม่จํา
ต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อและไม่ตอ้ งบอกกล่าวผู้ขอสินเชื่อแต่ประการใด)

คํานวณนั บตัง้ แต่วน
ั ที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนั ด

้ ครบถ้วน (2) เรียกร้องและบังคับให้ผู้ขอสินเชื่อชําระหนี ้ทัง้ หลายทัง้ ปวงที่ผู้ขอสิน
เป็ นต้นไปจนกว่าธนาคารจะได้รบั ชําระหนี ้เสร็จสิน
เชื่อมีหน้ าที่ตอ้ งชําระให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินและสัญญา ข้อตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดจนครบถ้วน
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด และหากมีหนี ้จํานวนใดยังไม่ถึงกําหนดชําระ ผู้ขอสินเชื่อยินยอมสละประโยชน์ แห่ง
เงื่อนเวลา

โดยให้ถือว่าหนี ้ดงั กล่าวถึงกําหนดชําระและตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ขอสินเชื่อชําระหนี ้ดงั กล่าวได้

ทันที (3) บังคับหลักประกันและทรัพย์สินที่ให้ไว้เป็ นประกันการชําระหนี ้ได้ทันที และ/หรือ (4) ระงับหรือยกเลิกการให้สินเชื่อได้ทันที
โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้ผู้ขอสินเชื่อทราบ
ข้อ 5 ในกรณี ที่ตวั๋ สัญญาใช้เงินระบุจํานวนเงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศและผู้ขอสินเชื่อไม่ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแก่
ธนาคารในวันครบกําหนดใช้เงินตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมให้ธนาคารแปลงจํานวนเงิน
ตราสกุลต่างประเทศที่ค้างชําระดังกล่าวเป็ นเงินสกุลบาทได้ทันทีตามที่ธนาคารจะเห็ นสมควรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่
ธนาคารประกาศขายเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของธนาคารและรับชําระเงินเป็ นเงินสกุลบาท โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความ
ยินยอมจาก ผู้ขอสินเชื่อแต่อย่างใด ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่าต้นฉบับตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่งระบุจํานวนเงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศเป็ น
เอกสารหลักฐาน

ที่ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชําระเงินคืนให้แก่ธนาคารเป็ นจํานวนเท่ากับเงินสกุลบาทซึ่งธนาคารทําการแปลงสกุลเงิน

ดังกล่าวพร้อมชําระดอกเบีย้ ของเงินจํานวนดังกล่าวคํานวณโดยใช้อัตราดอกเบีย้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นั บแต่วน
ั ที่แปลงสกุลเงินจนถึง
วันที่ธนาคารได้รบั ชําระหนี ้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีดลุ ยพินิจโดยลําพังและอย่างสมบูรณ์ ท่จี ะแปลงจํานวนเงินตราสกุลต่าง
ประเทศเป็ นเงินสกุลบาทหรือไม่ก็ได้

้
และผู้ขอสินเชื่อตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดในค่าเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึน

้
เนื่ องจากการที่ธนาคารใช้ดลุ ยพินิจดังกล่าวหรือธนาคารล่าช้าในการแปลงสกุลเงินทัง้ สิน
้ จริง โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 365 วัน (สําหรับ
ข้อ 6 การคํานวณดอกเบีย้ ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามจํานวนวันที่เกิดขึน
จํานวนเงินที่เป็ นเงินสกุลบาท) และใช้ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 360 วัน (สําหรับจํานวนเงินที่เป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศ)
ในกรณี ที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนั ดไม่ชําระดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ และภายในระยะเวลาที่กําหนดเป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี แล้ว
ไม่วา่ ธนาคารจะได้เรียกร้องทวงถามหรือไม่ก็ตาม ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ธนาคารนํ าเอาดอกเบีย้ ที่คา้ งชําระเกินกว่า 1 ปี นั ้นทบเข้ากับ
เงินต้นที่ผู้ขอสินเชื่อได้รบั ไปแล้วและยังคงค้างชําระอยู่ และตกลงให้ถือดอกเบีย้ ที่ทบเข้าเช่นว่านี ้ เป็ นเงินต้นอันผู้ขอสินเชื่อต้องเสีย
ดอกเบีย้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4
ข้อ 7 ในกรณี ท่ผี ู้ขอสินเชื่อไม่ได้ทําสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (purchase forward contract) หรือสัญญาขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้ า (sale forward contract) (แล้วแต่กรณี ) และธนาคารเห็นเป็ นการสมควรหรือธนาคารมีหน้ าที่ตามกฎหมาย
ข้อกําหนดหรือคําสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่ วยงานราชการใด ๆ ทําให้ธนาคารต้องทําและ
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ลงนามในสัญญาดังกล่าวเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงชําระ
้ เชิงภายในเวลาที่ธนาคารกําหนด
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ธนาคารจนสิน
ข้อ 8 ผู้ขอสินเชื่อตกลงชําระให้แก่ธนาคารในทันทีหรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด ซึ่งค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมและค่า
้ เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การจัดเตรียม การลงนาม การปฏิบัตติ ามและการบังคับใช้สัญญาฉบับนี ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึน
และสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าบริการและค่าธรรมเนี ยมใด ๆ ที่ธนาคารต้องรับภาระอันเนื่ อง
มาจากการบังคับใช้สัญญา การดําเนิ นกระบวนพิจารณา การบังคับตามคําพิพากษา การบังคับคดีและการเรียกร้องให้ชําระหนี ้ ค่าบริการ
้
ทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โดยปราศจากเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้ สิน
ข้อ 9 ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ และโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้ผู้ขอสินเชื่อทราบ(ไม่วา่ ก่อนหรือภายหลังการเรียกร้องให้ชําระหนี ้) ธนาคาร
มีสิทธิหักชําระหรือหักกลบลบหนี ้ เงิน ภาระหนี ้สินและความรับผิดใด ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อมีหน้ าที่ตอ้ งรับผิด และ/หรือ ชําระตามสัญญา
ฉบับนี ้หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายและค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอื่นใดที่ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ขอสินเชื่อตาม
สัญญาฉบับนี ้หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน เอาจากเงิน หลักประกัน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องและเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้ขอสินเชื่อ (ไม่
ว่าประเภทใด อยู่ ณ แห่งใดและเงินตราสกุลใด) รวมตลอดถึงจากหนี ้ทงั ้ หลายที่ธนาคารค้างชําระแก่ผู้ขอสินเชื่อ (ไม่วา่ จะถึงกําหนด
ชําระแล้วหรือไม่ก็ตาม) ได้ทันที ทัง้ นี ้ ธนาคารอาจแปลงเงินดังกล่าวเป็ นเงินตราสกุลใด ๆ ได้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนและภายใต้ข้อ
ตกลงและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกําหนด
ข้อ 10 การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาฉบับนี ้ของธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือ
ให้ความยินยอมในการผิดนั ดของผู้ขอสินเชื่อแต่อย่างใด
ข้อ 11 ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ และโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ ธนาคารมีดลุ ยพินิจแต่เพียงลําพังที่จะโอนสิทธิ
และ/หรือ หน้ าที่ของธนาคารตามสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือ เอกสารหลักประกันใด ๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ได้ ทัง้ นี ้ ให้บรรดาข้อ
ตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือ เอกสารหลักประกันดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปเพื่อประโยชน์ ของผู้รบั โอน
ธนาคารมีสิทธิเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี ้ เอกสารหลักประกันใด ๆ และผู้ขอสินเชื่อแก่ผู้รบั โอน บุคคลที่ประสงค์
จะเป็ นผู้รบั โอนหรือบุคคลอื่นใดซึ่งประสงค์จะมีนิตสิ ัมพันธ์แบบใด ๆ กับธนาคารได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นเป็ นการสมควร
ข้อ 12 ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคารมีสิทธิส่ง ให้ เปิ ดเผย เผยแพร่
แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ข้อมูลเครดิตที่มีอยู่กับ ที่ได้เปิ ดเผยต่อหรือที่ได้รวบรวมไว้ท่ธี นาคาร รวมถึงบริษัทข้อมูลเครดิต
สมาชิกและผู้ใช้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ

ในกรณี ที่

ธนาคารได้รอ้ งขอ ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะทําและลงลายมือชื่อในหรือจะส่งมอบข้อตกลงหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิตเป็ น
ครัง้ คราว เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
คําว่า “ข้อมูลเครดิต” หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต
นอกจากนี ้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคาร รวมตลอดถึงบริษัท
แม่ บริษัทร่วม บริษัทลูกและที่ปรึกษาของธนาคาร มีสิทธิส่ง ให้ เปิ ดเผย เผยแพร่ แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ข้อมูลและข้อ
เท็จจริงใด ๆ ของ ผู้ขอสินเชื่อ เพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ
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ข้อ 13 ในกรณี ท่ขี ้อความใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี ้เป็ นข้อความที่เป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้
ไม่วา่ ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ข้อความอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ยังคงเป็ นข้อความที่ชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตาม
กฎหมายและไม่เสื่อมเสียไป
ข้อ 14 สัญญาฉบับนี ้ให้บังคับ ตีความและแปลความหมายตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ

เพื่อเป็ นหลักฐาน ผู้ขอสินเชื่อจึงได้ลงนามโดยผู้แทนผู้มีอํานาจและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ ณ วัน เดือนและปี
ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ .......................................................................................................................................................................................... ผู้ขอสินเชื่อ
)
(
ลงชื่อ ................................................................................. พยาน ลงชื่อ .................................................................................. พยาน
)
)
(
(
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