
(ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ “บัญชีเงินฝากเพื่อการดาํเนินการ”) โดยผู้ขอสินเช่ือตกลงให้ถือวา่ผู้ขอสินเช่ือไดร้บัเงินตามจํานวนที่ระบุไวใ้นตัว๋

สัญญาใช้เงินจากธนาคารครบถ้วนแล้วในวนัที่ธนาคารนําเงินจํานวนดงักล่าวเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการดาํเนินการ เวน้แตธ่นาคารจะ

เห็นสมควรเป็นประการอื่น 

              ในกรณีที่ตัว๋สัญญาใช้เงินระบุจํานวนเงินเป็นเงินตราสกุลตา่งประเทศใด ๆ นอกจากเงินสกุลบาท ผู้ขอสินเช่ือตกลงและยิน

ยอมให้ธนาคารนําเงินตราสกุลตา่งประเทศที่ผู้ขอสินเช่ือขอรบัตามตัว๋สัญญาใช้เงินขายให้แก่ธนาคาร ซ่ึงธนาคารจะรบัซือ้และชําระ

เป็นเงินสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารประกาศรบัซือ้เงินตราสกุลตา่งประเทศจากลูกคา้ทั่วไปของธนาคารและชําระเงิน

เป็นเงินสกุลบาท ณ วนัที่ผู้ขอสินเช่ือรบัเงิน ตามตัว๋สัญญาใช้เงิน เมื่อธนาคารดาํเนินการดงักล่าวแล้ว ผู้ขอสินเช่ือตกลงให้ธนาคารนํา

เงินที่ไดร้บัจากการขายเงินตราสกุลตา่งประเทศดงักล่าว เข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการดาํเนินการ และผู้ขอสินเช่ือตกลงให้ถือวา่ผู้ขอสิน

เช่ือไดร้บัเงินเป็นเงินตราสกุลตา่งประเทศตามที่ระบุในตัว๋สัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้ขอสินเช่ือประสงคจ์ะขอรบัเงินเป็น

เงินตราสกุลตา่งประเทศตามที่ระบุในตัว๋สัญญาใช้เงิน ผู้ขอสินเช่ือตกลงจะแจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรพรอ้มนําส่งเอกสารหลัก

ฐานตามที่ธนาคารกําหนดให้แก่ธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความยินยอม 

              ข้อ 2   ผู้ขอสินเช่ือตกลงจะชําระหน้ีตามตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารในวนัที่ครบกําหนดใช้เงินตามตัว๋สัญญาใช้เงิน ในกรณี

ที่ผู้ขอสินเช่ือมีหน้าที่ตามกฎหมายตอ้งหักเงินเอาจากเงินจํานวนใด ๆ ที่ผู้ขอสินเช่ือชําระแก่ธนาคาร ผู้ขอสินเช่ือตกลงจะชําระเงิน

เพิ่มเตมิแก่ธนาคาร เพื่อให้เกิดผลวา่ หลังจากการหักเงินดงักล่าว ธนาคารยังคงไดร้บัเงินครบถ้วนเต็มจํานวนเสมือนหน่ึงวา่ธนาคารไม่

ถูกหักเงินดงักล่าว 

            ข้อ 3   ผู้ขอสินเช่ือตกลงชําระดอกเบีย้ตามตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารเป็นประจําทุกเดอืน ภายในวนัที่ 25 ของทุกเดอืน 

ชําระในวนัทําการและ ณ สํานักงานของธนาคาร ทัง้น้ี ผู้ขอสินเช่ือตกลงชําระดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนพรอ้มกับการชําระเงิน

ตามตัว๋สัญญาใช้เงินในวนัครบกําหนดใช้เงินตามตัว๋สัญญาใช้เงิน  

                          ในกรณีที่วนัที่ 25 ของเดอืนใดเป็นวนัหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอสินเช่ือตกลงจะชําระดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารในวนั

ทําการของธนาคารก่อนวนัหยุดทําการน้ัน
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สญัญาชําระหน้ี
วนัที่

ข้าพเจ้า สํานักงาน/ภูมิลําเนาอยู่เลขที่

แขวง/ตาํบล เขต/อําเภอ กรงุเทพมหานคร/จังหวดั

(ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ "ผู้ขอสินเช่ือ") ไดร้บัการสนับสนุนทางการเงิน สินเช่ือประเภท PACKING CREDIT (ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่  

"สินเช่ือ") จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ "ธนาคาร") ในการใช้สินเช่ือ ผู้ขอสินเช่ือไดอ้อกตัว๋สัญญา

ใช้เงิน เลขที่ ลงวนัที่

( )

ครบกําหนดชําระเงินวนัที่ (ซ่ึงตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ “ตัว๋สัญญาใช้เงิน”)  ให้ไวก้ับธนาคารเพื่อเป็นหลักฐาน

และเพื่อชําระหน้ีให้แก่ธนาคาร และผู้ขอสินเช่ือตกลงและยินยอมปฏิบัตติามข้อตกลงและเงื่อนไขตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปน้ี 

               ข้อ 1   ผู้ขอสินเช่ือตกลงและยินยอมให้ธนาคารนําเงินที่ผู้ขอสินเช่ือขอรบัตามตัว๋สัญญาใช้เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอสินเช่ือ

เลขที่บัญชี  ที่มีอยู่กับธนาคาร ประเภทบัญชี

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited

จํานวนเงิน



             ข้อ 4   ในกรณีที่ผู้ขอสินเช่ือผิดนัดชําระหน้ีใด ๆ ตามสัญญาฉบับน้ีหรอืตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร หรอืในกรณีที่ผู้ขอสิน

เช่ือผิดนัดชําระดอกเบีย้ใด ๆ เมื่อถึงกําหนดชําระ หรอืในกรณีที่ผู้ขอสินเช่ือผิดนัดหรอืไม่ปฏิบัตติามหน้าที่หรอืความรบัผิดใด ๆ ตาม

สัญญาฉบับน้ีหรอืตัว๋สัญญาใช้เงิน ผู้ขอสินเช่ือตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได ้ให้ธนาคาร (1) ปรบัอัตรา

ดอกเบีย้เป็นอัตราดอกเบีย้สูงสุดที่ธนาคารประกาศเรยีกจากลูกคา้ที่ปฏิบัตผิิดเงื่อนไข (เพื่อวตัถุประสงคใ์นการอ้างอิงเท่าน้ัน อัตรา

ดอกเบีย้สูงสุดดงักล่าวเท่ากับรอ้ยละ 21.00 (ยี่สิบเอ็ด) ตอ่ปี แตต่อ่ไปอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้ป็นคราว ๆ ตามประกาศของธนาคารโดยไม่จํา

ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผู้ขอสินเช่ือและไม่ตอ้งบอกกล่าวผู้ขอสินเช่ือแตป่ระการใด) คาํนวณนับตัง้แตว่นัที่ผู้ขอสินเช่ือผิดนัด

เป็นตน้ไปจนกวา่ธนาคารจะไดร้บัชําระหน้ีเสรจ็สิน้ครบถ้วน (2) เรยีกรอ้งและบังคบัให้ผู้ขอสินเช่ือชําระหน้ีทัง้หลายทัง้ปวงที่ผู้ขอสิน

เช่ือมีหน้าที่ตอ้งชําระให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงฉบับน้ี ตัว๋สัญญาใช้เงินและสัญญา ข้อตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดจนครบถ้วน

ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด และหากมีหน้ีจํานวนใดยังไม่ถึงกําหนดชําระ ผู้ขอสินเช่ือยินยอมสละประโยชน์แห่ง

เงื่อนเวลา โดยให้ถือวา่หน้ีดงักล่าวถึงกําหนดชําระและตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเรยีกรอ้งและบังคบัให้ผู้ขอสินเช่ือชําระหน้ีดงักล่าวได้

ทันที (3) บังคบัหลักประกันและทรพัย์สินที่ให้ไวเ้ป็นประกันการชําระหน้ีไดท้ันที และ/หรอื (4) ระงับหรอืยกเลิกการให้สินเช่ือไดท้ันที

โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวให้ผู้ขอสินเช่ือทราบ  

            ข้อ 5   ในกรณีที่ตัว๋สัญญาใช้เงินระบุจํานวนเงินเป็นเงินตราสกุลตา่งประเทศและผู้ขอสินเช่ือไม่ชําระเงินจํานวนดงักล่าวแก่              

ธนาคารในวนัครบกําหนดใช้เงินตามตัว๋สัญญาใช้เงิน ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ผู้ขอสินเช่ือตกลงและยินยอมให้ธนาคารแปลงจํานวนเงิน

ตราสกุลต่างประเทศที่ค้างชําระดังกล่าวเป็นเงินสกุลบาทได้ทันทีตามที่ธนาคารจะเห็นสมควรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่

ธนาคารประกาศขายเงินตราสกุลตา่งประเทศดงักล่าวให้แก่ลูกคา้ของธนาคารและรบัชําระเงินเป็นเงินสกุลบาท โดยไม่ตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมจาก ผู้ขอสินเช่ือแตอ่ย่างใด ผู้ขอสินเช่ือตกลงวา่ตน้ฉบับตัว๋สัญญาใช้เงินซ่ึงระบุจํานวนเงินเป็นเงินตราสกุลตา่งประเทศเป็น

เอกสารหลักฐาน  ที่ผู้ขอสินเช่ือตกลงจะชําระเงินคนืให้แก่ธนาคารเป็นจํานวนเท่ากับเงินสกุลบาทซ่ึงธนาคารทําการแปลงสกุลเงิน    

ดงักล่าวพรอ้มชําระดอกเบีย้ของเงินจํานวนดงักล่าวคาํนวณโดยใช้อัตราดอกเบีย้ตามที่ระบุไวใ้นข้อ 4 นับแตว่นัที่แปลงสกุลเงินจนถึง

วนัที่ธนาคารไดร้บัชําระหน้ีครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีดลุยพินิจโดยลําพังและอย่างสมบูรณ์ที่จะแปลงจํานวนเงินตราสกุลตา่ง

ประเทศเป็นเงินสกุลบาทหรอืไม่ก็ได ้ และผู้ขอสินเช่ือตกลงจะไม่เรยีกรอ้งให้ธนาคารรบัผิดในคา่เสียหายหรอืความสูญเสียที่เกิดขึน้

เน่ืองจากการที่ธนาคารใช้ดลุยพินิจดงักล่าวหรอืธนาคารล่าช้าในการแปลงสกุลเงินทัง้สิน้  

             ข้อ 6   การคาํนวณดอกเบีย้ ให้คาํนวณเป็นรายวนัตามจํานวนวนัที่เกิดขึน้จรงิ โดยใช้ระยะเวลา 1 ปีเท่ากับ 365 วนั (สําหรบั

จํานวนเงินที่เป็นเงินสกุลบาท) และใช้ระยะเวลา 1 ปีเท่ากับ 360 วนั (สําหรบัจํานวนเงินที่เป็นเงินตราสกุลตา่งประเทศ)  

                        ในกรณีที่ผู้ขอสินเช่ือผิดนัดไม่ชําระดอกเบีย้ตามอัตราดอกเบีย้และภายในระยะเวลาที่กําหนดเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปีแล้ว 

ไม่วา่ธนาคารจะไดเ้รยีกรอ้งทวงถามหรอืไม่ก็ตาม ผู้ขอสินเช่ือยินยอมให้ธนาคารนําเอาดอกเบีย้ที่คา้งชําระเกินกวา่ 1 ปีน้ันทบเข้ากับ 

เงินตน้ที่ผู้ขอสินเช่ือไดร้บัไปแล้วและยังคงคา้งชําระอยู่ และตกลงให้ถือดอกเบีย้ที่ทบเข้าเช่นวา่น้ี เป็นเงินตน้อันผู้ขอสินเช่ือตอ้งเสีย 

ดอกเบีย้ตามที่ระบุไวใ้นข้อ 4  

              ข้อ 7   ในกรณีที่ผู้ขอสินเช่ือไม่ไดท้ําสัญญาซือ้เงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า (purchase forward contract) หรอืสัญญาขายเงิน

ตราตา่งประเทศล่วงหน้า (sale forward contract) (แล้วแตก่รณี) และธนาคารเห็นเป็นการสมควรหรอืธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดหรอืคาํส่ังของธนาคารแห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานราชการใด ๆ ทําให้ธนาคารตอ้งทําและ
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ลงนามในสัญญาดงักล่าวเพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศแล้ว ผู้ขอสินเช่ือตกลงชําระ

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ธนาคารจนสิน้เชิงภายในเวลาที่ธนาคารกําหนด  

               ข้อ 8   ผู้ขอสินเช่ือตกลงชําระให้แก่ธนาคารในทันทีหรอืภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด ซ่ึงคา่บรกิาร คา่ธรรมเนียมและคา่

ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวกับการเจรจาตอ่รอง การจัดเตรยีม การลงนาม การปฏิบัตติามและการบังคบัใช้สัญญาฉบับน้ี ตัว๋สัญญาใช้เงิน

และสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงบรรดาคา่ใช้จ่าย คา่บรกิารและคา่ธรรมเนียมใด ๆ ที่ธนาคารตอ้งรบัภาระอันเน่ือง

มาจากการบังคบัใช้สัญญา การดาํเนินกระบวนพิจารณา การบังคบัตามคาํพิพากษา การบังคบัคดแีละการเรยีกรอ้งให้ชําระหน้ี คา่บรกิาร

ทนายความและที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย โดยปราศจากเงื่อนไขและข้อโตแ้ย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

             ข้อ 9 ไม่วา่ในเวลาใด ๆ และโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวให้ผู้ขอสินเช่ือทราบ(ไม่วา่ก่อนหรอืภายหลังการเรยีกรอ้งให้ชําระหน้ี) ธนาคาร

มีสิทธิหักชําระหรอืหักกลบลบหน้ี เงิน ภาระหน้ีสินและความรบัผิดใด ๆ ที่ผู้ขอสินเช่ือมีหน้าที่ตอ้งรบัผิด และ/หรอื ชําระตามสัญญา

ฉบับน้ีหรอืตัว๋สัญญาใช้เงิน ตลอดจนคา่ใช้จ่ายและคา่สินไหมทดแทนความเสียหายอื่นใดที่ธนาคารมีสิทธิเรยีกรอ้งจากผู้ขอสินเช่ือตาม

สัญญาฉบับน้ีหรอืตัว๋สัญญาใช้เงิน เอาจากเงิน หลักประกัน ทรพัย์สิน สิทธิเรยีกรอ้งและเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้ขอสินเช่ือ (ไม่

วา่ประเภทใด อยู่ ณ แห่งใดและเงินตราสกุลใด) รวมตลอดถึงจากหน้ีทัง้หลายที่ธนาคารคา้งชําระแก่ผู้ขอสินเช่ือ (ไม่วา่จะถึงกําหนด

ชําระแล้วหรอืไม่ก็ตาม) ไดท้ันที ทัง้น้ี ธนาคารอาจแปลงเงินดงักล่าวเป็นเงินตราสกุลใด ๆ ไดโ้ดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนและภายใตข้้อ

ตกลงและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกําหนด  

              ข้อ 10  การล่าช้าหรอืงดเวน้ใด ๆ ในการใช้สิทธิตามกฎหมายหรอืตามสัญญาฉบับน้ีของธนาคาร ไม่ถือวา่ธนาคารสละสิทธิหรอื

ให้ความยินยอมในการผิดนัดของผู้ขอสินเช่ือแตอ่ย่างใด  

                ข้อ 11  ไม่วา่ในเวลาใด ๆ และโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผู้ขอสินเช่ือ    ธนาคารมีดลุยพินิจแตเ่พียงลําพังที่จะโอนสิทธิ 

และ/หรอื หน้าที่ของธนาคารตามสัญญาฉบับน้ี และ/หรอื เอกสารหลักประกันใด ๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ได ้ ทัง้น้ี ให้บรรดาข้อ

ตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับน้ี และ/หรอื เอกสารหลักประกันดงักล่าวมีผลผูกพันตอ่ไปเพื่อประโยชน์ของผู้รบัโอน  

                           ธนาคารมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับน้ี เอกสารหลักประกันใด ๆ และผู้ขอสินเช่ือแก่ผู้รบัโอน บุคคลที่ประสงค์

จะเป็นผู้รบัโอนหรอืบุคคลอื่นใดซ่ึงประสงคจ์ะมีนิตสัิมพันธ์แบบใด ๆ กับธนาคารได ้ตามที่ธนาคารจะเห็นเป็นการสมควร  

               ข้อ 12  ผู้ขอสินเช่ือตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได ้ให้ธนาคารมีสิทธิส่ง ให้ เปิดเผย เผยแพร ่

แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ข้อมูลเครดติที่มีอยู่กับ ที่ไดเ้ปิดเผยตอ่หรอืที่ไดร้วบรวมไวท้ี่ธนาคาร รวมถึงบรษัิทข้อมูลเครดติ 

สมาชิกและผู้ใช้บรกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดติ เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์การให้สินเช่ือ ในกรณีที่

ธนาคารไดร้อ้งขอ ผู้ขอสินเช่ือตกลงจะทําและลงลายมือช่ือในหรอืจะส่งมอบข้อตกลงหรอืเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดติเป็น

ครัง้คราว เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวข้างตน้ 

              คาํวา่ “ข้อมูลเครดติ” หมายถึง ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับผู้ขอสินเช่ือ ตามที่กําหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลเครดติ  

                            นอกจากน้ี ผู้ขอสินเช่ือตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได ้ให้ธนาคาร รวมตลอดถึงบรษัิท

แม่ บรษัิทรว่ม บรษัิทลูกและที่ปรกึษาของธนาคาร มีสิทธิส่ง ให้ เปิดเผย เผยแพร ่ แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ข้อมูลและข้อ

เท็จจรงิใด ๆ ของ ผู้ขอสินเช่ือ เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์การให้สินเช่ือ 
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               ข้อ 13  ในกรณีที่ข้อความใด ๆ ตามสัญญาฉบับน้ีเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรอืใช้บังคบัมิได ้

ไม่วา่ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ข้อความอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ยังคงเป็นข้อความที่ชอบดว้ยกฎหมาย สมบูรณ์และใช้บังคบัไดต้าม

กฎหมายและไม่เส่ือมเสียไป  

                ข้อ 14  สัญญาฉบับน้ีให้บังคบั ตคีวามและแปลความหมายตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ 

  

              เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้ขอสินเช่ือจึงไดล้งนามโดยผู้แทนผู้มีอํานาจและประทับตราสําคญั (ถ้ามี) ไวเ้ป็นสําคญั ณ วนั เดอืนและปี

ที่ระบุไวข้้างตน้ 

ลงช่ือ .......................................................................................................................................................................................... ผู้ขอสินเช่ือ

ลงช่ือ ................................................................................. พยาน

( )

( ) ( )
ลงช่ือ .................................................................................. พยาน
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(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินการ”) โดยผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ถือว่าผู้ขอสินเชื่อได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารครบถ้วนแล้วในวันที่ธนาคารนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินการ เว้นแต่ธนาคารจะเห็นสมควรเป็นประการอื่น
              ในกรณีที่ตั๋วสัญญาใช้เงินระบุจำนวนเงินเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศใด ๆ นอกจากเงินสกุลบาท ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมให้ธนาคารนำเงินตราสกุลต่างประเทศที่ผู้ขอสินเชื่อขอรับตามตั๋วสัญญาใช้เงินขายให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะรับซื้อและชำระเป็นเงินสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารประกาศรับซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศจากลูกค้าทั่วไปของธนาคารและชำระเงินเป็นเงินสกุลบาท ณ วันที่ผู้ขอสินเชื่อรับเงิน ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อธนาคารดำเนินการดังกล่าวแล้ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ธนาคารนำเงินที่ได้รับจากการขายเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินการ และผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ถือว่าผู้ขอสินเชื่อได้รับเงินเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อประสงค์จะขอรับเงินเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะแจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดให้แก่ธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความยินยอม
              ข้อ 2   ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารในวันที่ครบกำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องหักเงินเอาจากเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อชำระแก่ธนาคาร ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชำระเงินเพิ่มเติมแก่ธนาคาร เพื่อให้เกิดผลว่า หลังจากการหักเงินดังกล่าว ธนาคารยังคงได้รับเงินครบถ้วนเต็มจำนวนเสมือนหนึ่งว่าธนาคารไม่ถูกหักเงินดังกล่าว
            ข้อ 3   ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ชำระในวันทำการและ ณ สำนักงานของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนพร้อมกับการชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินในวันครบกำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 
                          ในกรณีที่วันที่ 25 ของเดือนใดเป็นวันหยุดทำการของธนาคาร ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในวันทำการของธนาคารก่อนวันหยุดทำการนั้น
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สัญญาชำระหนี้
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขอสินเชื่อ") ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน สินเชื่อประเภท PACKING CREDIT (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  "สินเชื่อ") จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร") ในการใช้สินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อได้ออกตั๋วสัญญา
)
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตั๋วสัญญาใช้เงิน”)  ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักฐาน
และเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร และผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
               ข้อ 1   ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมให้ธนาคารนำเงินที่ผู้ขอสินเชื่อขอรับตามตั๋วสัญญาใช้เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
             ข้อ 4   ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้หรือตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร หรือในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระดอกเบี้ยใด ๆ เมื่อถึงกำหนดชำระ หรือในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคาร (1) ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกจากลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข (เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสูงสุดดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 21.00 (ยี่สิบเอ็ด) ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราว ๆ ตามประกาศของธนาคารโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อและไม่ต้องบอกกล่าวผู้ขอสินเชื่อแต่ประการใด) คำนวณนับตั้งแต่วันที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วน (2) เรียกร้องและบังคับให้ผู้ขอสินเชื่อชำระหนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้ขอสินเชื่อมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญา ข้อตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดจนครบถ้วนตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และหากมีหนี้จำนวนใดยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ขอสินเชื่อยินยอมสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา โดยให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระและตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ขอสินเชื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ทันที (3) บังคับหลักประกันและทรัพย์สินที่ให้ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ได้ทันที และ/หรือ (4) ระงับหรือยกเลิกการให้สินเชื่อได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ขอสินเชื่อทราบ 
            ข้อ 5   ในกรณีที่ตั๋วสัญญาใช้เงินระบุจำนวนเงินเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศและผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่              ธนาคารในวันครบกำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมให้ธนาคารแปลงจำนวนเงินตราสกุลต่างประเทศที่ค้างชำระดังกล่าวเป็นเงินสกุลบาทได้ทันทีตามที่ธนาคารจะเห็นสมควรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารประกาศขายเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของธนาคารและรับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาท โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ขอสินเชื่อแต่อย่างใด ผู้ขอสินเชื่อตกลงว่าต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งระบุจำนวนเงินเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศเป็นเอกสารหลักฐาน  ที่ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารเป็นจำนวนเท่ากับเงินสกุลบาทซึ่งธนาคารทำการแปลงสกุลเงิน    ดังกล่าวพร้อมชำระดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นับแต่วันที่แปลงสกุลเงินจนถึงวันที่ธนาคารได้รับชำระหนี้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีดุลยพินิจโดยลำพังและอย่างสมบูรณ์ที่จะแปลงจำนวนเงินตราสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาทหรือไม่ก็ได้ และผู้ขอสินเชื่อตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดในค่าเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ธนาคารใช้ดุลยพินิจดังกล่าวหรือธนาคารล่าช้าในการแปลงสกุลเงินทั้งสิ้น 
             ข้อ 6   การคำนวณดอกเบี้ย ให้คำนวณเป็นรายวันตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ระยะเวลา 1 ปีเท่ากับ 365 วัน (สำหรับจำนวนเงินที่เป็นเงินสกุลบาท) และใช้ระยะเวลา 1 ปีเท่ากับ 360 วัน (สำหรับจำนวนเงินที่เป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ) 
                        ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยและภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว ไม่ว่าธนาคารจะได้เรียกร้องทวงถามหรือไม่ก็ตาม ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ธนาคารนำเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระเกินกว่า 1 ปีนั้นทบเข้ากับ เงินต้นที่ผู้ขอสินเชื่อได้รับไปแล้วและยังคงค้างชำระอยู่ และตกลงให้ถือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเช่นว่านี้ เป็นเงินต้นอันผู้ขอสินเชื่อต้องเสีย ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 
              ข้อ 7   ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (purchase forward contract) หรือสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (sale forward contract) (แล้วแต่กรณี) และธนาคารเห็นเป็นการสมควรหรือธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการใด ๆ ทำให้ธนาคารต้องทำและ
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ลงนามในสัญญาดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ธนาคารจนสิ้นเชิงภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด 
               ข้อ 8   ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระให้แก่ธนาคารในทันทีหรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ซึ่งค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การจัดเตรียม การลงนาม การปฏิบัติตามและการบังคับใช้สัญญาฉบับนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ธนาคารต้องรับภาระอันเนื่องมาจากการบังคับใช้สัญญา การดำเนินกระบวนพิจารณา การบังคับตามคำพิพากษา การบังคับคดีและการเรียกร้องให้ชำระหนี้ ค่าบริการทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โดยปราศจากเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
             ข้อ 9 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ขอสินเชื่อทราบ(ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังการเรียกร้องให้ชำระหนี้) ธนาคารมีสิทธิหักชำระหรือหักกลบลบหนี้ เงิน ภาระหนี้สินและความรับผิดใด ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อมีหน้าที่ต้องรับผิด และ/หรือ ชำระตามสัญญาฉบับนี้หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายและค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอื่นใดที่ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ขอสินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน เอาจากเงิน หลักประกัน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องและเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้ขอสินเชื่อ (ไม่ว่าประเภทใด อยู่ ณ แห่งใดและเงินตราสกุลใด) รวมตลอดถึงจากหนี้ทั้งหลายที่ธนาคารค้างชำระแก่ผู้ขอสินเชื่อ (ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม) ได้ทันที ทั้งนี้ ธนาคารอาจแปลงเงินดังกล่าวเป็นเงินตราสกุลใด ๆ ได้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนและภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด 
              ข้อ 10  การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาฉบับนี้ของธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดนัดของผู้ขอสินเชื่อแต่อย่างใด 
                ข้อ 11  ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ    ธนาคารมีดุลยพินิจแต่เพียงลำพังที่จะโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ เอกสารหลักประกันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ ทั้งนี้ ให้บรรดาข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ เอกสารหลักประกันดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับโอน 
                           ธนาคารมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี้ เอกสารหลักประกันใด ๆ และผู้ขอสินเชื่อแก่ผู้รับโอน บุคคลที่ประสงค์จะเป็นผู้รับโอนหรือบุคคลอื่นใดซึ่งประสงค์จะมีนิติสัมพันธ์แบบใด ๆ กับธนาคารได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นเป็นการสมควร 
               ข้อ 12  ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคารมีสิทธิส่ง ให้ เปิดเผย เผยแพร่ แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ข้อมูลเครดิตที่มีอยู่กับ ที่ได้เปิดเผยต่อหรือที่ได้รวบรวมไว้ที่ธนาคาร รวมถึงบริษัทข้อมูลเครดิต สมาชิกและผู้ใช้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ ในกรณีที่ธนาคารได้ร้องขอ ผู้ขอสินเชื่อตกลงจะทำและลงลายมือชื่อในหรือจะส่งมอบข้อตกลงหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิตเป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
                       คำว่า “ข้อมูลเครดิต” หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต 
                            นอกจากนี้ ผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคาร รวมตลอดถึงบริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทลูกและที่ปรึกษาของธนาคาร มีสิทธิส่ง ให้ เปิดเผย เผยแพร่ แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงใด ๆ ของ ผู้ขอสินเชื่อ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ 
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               ข้อ 13  ในกรณีที่ข้อความใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้เป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับมิได้ ไม่ว่าในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ข้อความอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ยังคงเป็นข้อความที่ชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไป 
                ข้อ 14  สัญญาฉบับนี้ให้บังคับ ตีความและแปลความหมายตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ
 
              เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้ขอสินเชื่อจึงได้ลงนามโดยผู้แทนผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือนและปีที่ระบุไว้ข้างต้น 
ลงชื่อ .......................................................................................................................................................................................... ผู้ขอสินเชื่อ
ลงชื่อ ................................................................................. พยาน
)
)
)
ลงชื่อ .................................................................................. พยาน
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