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สญัญาช าระหน้ี 
วนัที ่       
 

ขา้พเจา้       สาํนกังาน/ภูมลิาํเนาอยู่เลขที ่       
แขวง/ตําบล       เขต/อาํเภอ       กรุงเทพมหานคร/จงัหวดั       
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า "ผูข้อสนิเชื่อ") ไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิ สนิเชื่อประเภท PACKING CREDIT (ซึง่ต่อไปนี้
จะเรยีกว่า "สนิเชื่อ") จากธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า "ธนาคาร") ในการใชส้นิเชื่อ ผู ้
ขอสนิเชื่อไดอ้อกตัว๋สญัญา ใชเ้งนิ เลขที ่       ลงวนัที ่       
จาํนวนเงนิ       (       ) 
ครบกาํหนดชาํระเงนิวนัที ่       (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ”) ใหไ้วก้บัธนาคาร 
เพื่อเป็นหลกัฐาน และเพื่อชาํระหนี้ใหแ้กธ่นาคาร และผูข้อสนิเชื่อตกลงและยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง 
ๆ ดงัต่อไปนี้  

ขอ้ 1 ผูข้อสนิเชื่อตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารนําเงนิทีผู่ข้อสนิเชือ่ขอรบัตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิเขา้บญัชเีงนิฝาก 
ของผูข้อสนิเชื่อ ทีม่อียู่กบัธนาคาร ประเภทบญัช ี       
เลขทีบ่ญัช ี       
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บญัชเีงนิฝากเพื่อการดําเนินการ”) โดยผู้ขอสนิเชื่อตกลงใหถ้ือว่าผูข้อสนิเชื่อไดร้บัเงนิตาม
จาํนวนทีร่ะบุไวใ้นตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากธนาคารครบถว้นแลว้ในวนัทีธ่นาคารนําเงนิจาํนวนดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากเพื่อ
การดาํเนินการ เวน้แต่ธนาคารจะเหน็สมควรเป็นประการอื่นในกรณีทีต่ัว๋สญัญาใชเ้งนิระบุจํานวนเงนิเป็นเงนิตราสกุล
ต่างประเทศใด ๆ นอกจากเงนิสกุลบาท ผูข้อสนิเชื่อตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารนําเงนิตราสกุลต่างประเทศทีผู่ข้อ
สนิเชื่อขอรบัตามตัว๋สญัญาใช้เงนิขายให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะรบัซื้อและชําระเป็นเงนิสกุลบาท โดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่นทีธ่นาคารประกาศรบัซือ้เงนิตราสกุลต่างประเทศจากลกูคา้ทัว่ไปของธนาคารและชําระเงนิเป็นเงนิสกุลบาท 
ณ วนัทีผู่ข้อสนิเชื่อรบัเงนิ ตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เมื่อธนาคารดาํเนินการดงักล่าวแลว้ ผูข้อสนิเชื่อตกลงใหธ้นาคารนําเงนิ
ทีไ่ดร้บัจากการขายเงนิตราสกุลต่างประเทศดงักล่าว เขา้บญัชเีงนิฝากเพื่อการดําเนินการ และผูข้อสนิเชื่อตกลงใหถ้อื
ว่าผูข้อสนิเชื่อไดร้บัเงนิเป็นเงนิตราสกุลต่างประเทศตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิครบถ้วนแลว้  ในกรณีทีผู่ข้อสนิเชื่อ
ประสงคจ์ะขอรบัเงนิเป็นเงนิตราสกุลต่างประเทศตามทีร่ะบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ผูข้อสนิเชื่อตกลงจะแจง้ธนาคารเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรพรอ้มนําสง่เอกสารหลกัฐานตามทีธ่นาคารกาํหนดใหแ้ก่ธนาคารเพื่อพจิารณาใหค้วามยนิยอม  

ขอ้ 2 ผูข้อสนิเชื่อตกลงจะชาํระหนี้ตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหแ้ก่ธนาคารในวนัทีค่รบกําหนดใชเ้งนิตามตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ ในกรณีทีผู่ข้อสนิเชื่อมหีน้าทีต่ามกฎหมายตอ้งหกัเงนิเอาจากเงนิจาํนวนใด ๆ ทีผู่ข้อสนิเชื่อชาํระแก่ธนาคารผูข้อ
สนิเชื่อตกลงจะชําระเงนิเพิม่เตมิแก่ธนาคาร เพื่อใหเ้กดิผลว่า หลงัจากการหกัเงนิดงักล่าว ธนาคารยงัคงไดร้บัเงนิ
ครบถว้นเตม็จาํนวนเสมอืนหนึ่งว่าธนาคารไม่ถูกหกัเงนิดงักล่าว  

ขอ้ 3 ผูข้อสนิเชื่อตกลงชําระดอกเบีย้ตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิให้แก่ธนาคารเป็นประจําทุกเดอืน ภายในวนัที ่25 
ของทุกเดอืนชําระในวนัทําการและ ณ สาํนักงานของธนาคาร ทัง้นี้ ผูข้อสนิเชื่อตกลงชําระดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารจน
ครบถว้นพรอ้มกบัการชาํระเงนิตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิในวนัครบกาํหนดใชเ้งนิตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ในกรณีทีว่นัที ่25 ของ
เดอืนใดเป็นวนัหยุดทาํการของธนาคาร ผูข้อสนิเชื่อตกลงจะชําระดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารในวนัทําการของธนาคารก่อน
วนัหยุดทาํการนัน้  

ขอ้ 4 ในกรณีทีผู่ข้อสนิเชื่อผดินัดชําระหนี้ใด ๆ ตามสญัญาฉบบันี้หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหแ้ก่ธนาคาร หรอืใน
กรณีทีผู่ข้อสนิเชื่อผดินัดชําระดอกเบีย้ใด ๆ เมื่อถงึกําหนดชําระ หรอืในกรณีทีผู่ข้อสนิเชื่อผดินัดหรอืไม่ปฏบิตัติาม
หน้าทีห่รอืความรบัผดิใด ๆ ตามสญัญาฉบบันี้หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ผูข้อสนิเชื่อตกลงและยนิยอม โดยปราศจากเงื่อนไข
และไม่อาจเพกิถอนได ้ใหธ้นาคาร (1) ปรบัอตัราดอกเบีย้เป็นอตัราดอกเบีย้ทีผู่ข้อสนิเชื่อตอ้งช าระแก่ผูใ้หส้นิเชื่อตามที่
ระบุในตัว๋สญัญาใชเ้งนิบวกกบัสว่นเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 3 (สาม) ต่อปี ค านวณนบัตัง้แต่วนัทีผู่ข้อสนิเชื่อผดินดัเป็นตน้ไป 
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(2) เรยีกรอ้งและบงัคบัใหผู้ข้อสนิเชื่อชาํระหนี้ทัง้หลายทัง้ปวงทีผู่ข้อสนิเชื่อมหีน้าทีต่อ้งชาํระใหแ้ก่ธนาคารตามขอ้ตกลง
ฉบบันี้ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและสญัญา ขอ้ตกลงและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใดจนครบถว้นตามจาํนวนและภายในระยะเวลาที่
ธนาคารกาํหนด และหากมหีนี้จาํนวนใดยงัไม่ถงึกําหนดชําระ ผูข้อสนิเชื่อยนิยอมสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา โดยให้
ถอืว่าหนี้ดงักล่าวถงึกาํหนดชาํระและตกลงใหธ้นาคารมสีทิธเิรยีกรอ้งและบงัคบัใหผู้ข้อสนิเชื่อชําระหนี้ดงักล่าวไดท้นัที 
(3) บงัคบัหลกัประกนัและทรพัยส์นิทีใ่หไ้วเ้ป็นประกนัการชาํระหนี้ไดท้นัท ีและ/หรอื (4) ระงบัหรอืยกเลกิการใหส้นิเชื่อ
ไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อสนิเชื่อทราบ 

ขอ้ 5 ในกรณีทีต่ัว๋สญัญาใชเ้งนิระบุจาํนวนเงนิเป็นเงนิตราสกุลต่างประเทศและผูข้อสนิเชื่อไม่ชาํระเงนิจํานวน
ดงักล่าวแก่ธนาคารในวนัครบกําหนดใชเ้งนิตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูข้อสนิเชื่อตกลงและยนิยอม
ให้ธนาคารแปลงจํานวนเงินตราสกุลต่างประเทศที่ค้างชําระดังกล่าวเป็นเงินสกุลบาทได้ทันทีตามที่ธนาคารจะ
เหน็สมควรโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารประกาศขายเงนิตราสกุลต่างประเทศดงักล่าวให้แก่ลูกค้าของ
ธนาคารและรบัชาํระเงนิเป็นเงนิสกุลบาท โดยไม่ต้องไดร้บัความยนิยอมจาก ผูข้อสนิเชื่อแต่อย่างใด ผูข้อสนิเชื่อตกลง
ว่าต้นฉบบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิซึง่ระบุจํานวนเงนิเป็นเงนิตราสกุลต่างประเทศเป็นเอกสารหลกัฐาน  ทีผู่ข้อสนิเชื่อตกลงจะ
ชาํระเงนิคนืใหแ้ก่ธนาคารเป็นจาํนวนเท่ากบัเงนิสกุลบาทซึง่ธนาคารทําการแปลงสกุลเงนิดงักล่าวพรอ้มชําระดอกเบีย้
ของเงนิจาํนวนดงักล่าวคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 นับแต่วนัทีแ่ปลงสกุลเงนิจนถงึวนัทีธ่นาคาร
ไดร้บัชําระหนี้ครบถ้วน อย่างไรกต็าม ธนาคารมดีุลยพนิิจโดยลําพงัและอย่างสมบูรณ์ทีจ่ะแปลงจํานวนเงนิตราสกุล
ต่างประเทศเป็นเงนิสกุลบาทหรอืไม่กไ็ด ้และผูข้อสนิเชื่อตกลงจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิในค่าเสยีหายหรอืความ
สญูเสยีทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการทีธ่นาคารใชดุ้ลยพนิิจดงักล่าวหรอืธนาคารล่าชา้ในการแปลงสกุลเงนิทัง้สิน้  

ขอ้ 6 การคํานวณดอกเบีย้ ใหค้ํานวณเป็นรายวนัตามจํานวนวนัทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยใชร้ะยะเวลา 1 ปีเท่ากบั 
365 วนั (สาํหรบัจาํนวนเงนิทีเ่ป็นเงนิสกุลบาท) และใชร้ะยะเวลา 1 ปีเท่ากบั 360 วนั (สาํหรบัจํานวนเงนิทีเ่ป็นเงนิตรา
สกุลต่างประเทศ) ในกรณีทีผู่้ขอสนิเชื่อผดินัดไม่ชําระดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบี้ยและภายในระยะเวลาทีก่ําหนดเป็น
เวลาเกนิกว่า 1 ปีแลว้ ไม่ว่าธนาคารจะไดเ้รยีกรอ้งทวงถามหรอืไม่กต็าม ผูข้อสนิเชื่อยนิยอมใหธ้นาคารนําเอาดอกเบีย้
ทีค่า้งชาํระเกนิกว่า 1 ปีนัน้ทบเขา้กบัเงนิตน้ทีผู่ข้อสนิเชื่อไดร้บัไปแลว้และยงัคงคา้งชาํระอยู่ และตกลงใหถ้อืดอกเบีย้ที่
ทบเขา้เช่นว่านี้ เป็นเงนิตน้อนัผูข้อสนิเชื่อตอ้งเสยีดอกเบีย้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4  

ขอ้ 7 ในกรณีทีผู่ข้อสนิเชื่อไม่ไดท้ําสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า(purchase forward contract)หรอื
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (sale forward contract) (แลว้แต่กรณี) และธนาคารเหน็เป็นการสมควรหรอื
ธนาคารมหีน้าทีต่ามกฎหมาย ขอ้กําหนดหรอืคําสัง่ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานราชการใด ๆ ทําให้
ธนาคารต้องทําและลงนามในสญัญาดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศแลว้ ผูข้อสนิเชื่อตกลงชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแก่ธนาคารจนสิน้เชงิภายในเวลาที่
ธนาคารกาํหนด  

ขอ้ 8 ผู้ขอสนิเชื่อตกลงชําระใหแ้ก่ธนาคารในทนัทหีรอืภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด  ซึ่งค่าบรกิาร 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการเจรจาต่อรอง การจดัเตรยีม การลงนาม การปฏบิตัติามและการ
บงัคบัใชส้ญัญาฉบบันี้ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและสญัญาและเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึบรรดาค่าใชจ้่าย ค่าบรกิาร
และค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีธ่นาคารต้องรบัภาระอนัเนื่องมาจากการบงัคบัใชส้ญัญา การดําเนินกระบวนพจิารณา การ
บงัคบัตามคาํพพิากษา การบงัคบัคดแีละการเรยีกรอ้งใหช้าํระหนี้ ค่าบรกิารทนายความและทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย โดย
ปราศจากเงื่อนไขและขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทัง้สิน้  

ขอ้ 9 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อสนิเชื่อทราบ(ไมว่่าก่อนหรอืภายหลงัการเรยีกรอ้งให้
ชาํระหนี้) ธนาคารมสีทิธหิกัชาํระหรอืหกักลบลบหนี้ เงนิ ภาระหนี้สนิและความรบัผดิใด ๆ ทีผู่ข้อสนิเชื่อมหีน้าทีต่อ้งรบั
ผดิ และ/หรอื ชาํระตามสญัญาฉบบันี้หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตลอดจนค่าใชจ้่ายและค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายอื่นใด
ทีธ่นาคารมสีทิธเิรยีกรอ้งจากผูข้อสนิเชื่อตามสญัญาฉบบันี้หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เอาจากเงนิ หลกัประกนั ทรพัยส์นิ 
สทิธเิรยีกรอ้งและเงนิในบญัชเีงนิฝากใด ๆ ของผูข้อสนิเชื่อ (ไม่ว่าประเภทใด อยู่ ณ แห่งใดและเงนิตราสกุลใด) รวม
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ตลอดถงึจากหนี้ทัง้หลายทีธ่นาคารคา้งชําระแก่ผูข้อสนิเชื่อ (ไม่ว่าจะถงึกําหนดชําระแลว้หรอืไม่กต็าม) ไดท้นัท ีทัง้นี้ 
ธนาคารอาจแปลงเงนิดงักล่าวเป็นเงนิตราสกุลใด ๆ ไดโ้ดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นและภายใต้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขตามที่
ธนาคารกาํหนด  

ขอ้ 10 การล่าชา้หรอืงดเวน้ใด ๆ ในการใชส้ทิธติามกฎหมายหรอืตามสญัญาฉบบันี้ของธนาคาร ไม่ถอืว่า
ธนาคารสละสทิธหิรอืใหค้วามยนิยอมในการผดินดัของผูข้อสนิเชื่อแต่อย่างใด  

ขอ้ 11 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และโดยไม่ต้องไดร้บัความยนิยอมจากผูข้อสนิเชื่อ ธนาคารมดีุลยพนิิจแต่เพยีง
ลาํพงัทีจ่ะโอนสทิธแิละ/หรอื หน้าทีข่องธนาคารตามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เอกสารหลกัประกนัใด ๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางส่วน ได ้ทัง้นี้ ใหบ้รรดาขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เอกสารหลกัประกนัดงักล่าวมผีลผูกพนั
ต่อไปเพื่อประโยชน์ของผูร้บัโอนธนาคารมสีทิธเิปิดเผยขอ้มูลของสญัญาฉบบันี้  เอกสารหลกัประกนัใด ๆ และผูข้อ
สนิเชื่อแก่ผูร้บัโอน บุคคลทีป่ระสงคจ์ะเป็นผูร้บัโอนหรอืบุคคลอื่นใดซึง่ประสงคจ์ะมนีิตสิมัพนัธแ์บบใด ๆ กบัธนาคารได ้
ตามทีธ่นาคารจะเหน็เป็นการสมควร  

ขอ้ 12 ผูข้อสนิเชื่อตกลงและยนิยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพกิถอนได้ ใหธ้นาคารมสีทิธสิ่ง ให ้
เปิดเผย เผยแพร่แกไ้ข ตรวจสอบ ประมวลผลและใชข้อ้มูลเครดติทีม่อียู่กบั ที่ไดเ้ปิดเผยต่อหรอืทีไ่ด้รวบรวมไว้ที่
ธนาคาร รวมถงึบรษิทัขอ้มูลเครดิตสมาชกิและผูใ้ชบ้รกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิขอ้มูลเครดติ  เพื่อ
ประโยชน์ในการวเิคราะหก์ารใหส้นิเชื่อ ในกรณีทีธ่นาคารไดร้อ้งขอ ผูข้อสนิเชื่อตกลงจะทําและลงลายมอืชื่อในหรอืจะ
ส่งมอบขอ้ตกลงหรอืเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลเครดติเป็นครัง้คราว  เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งต้นคําว่า 
“ขอ้มูลเครดติ” หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผูข้อสนิเชื่อ ตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิขอ้มูล
เครดตินอกจากนี้ ผูข้อสนิเชื่อตกลงและยนิยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพกิถอนได้ ใหธ้นาคาร รวมตลอดถงึ
บรษิทัแม่ บรษิทัร่วม บรษิทัลกูและทีป่รกึษาของธนาคาร มสีทิธสิ่ง ให ้เปิดเผย เผยแพร่ แกไ้ข ตรวจสอบ ประมวลผล
และใชข้อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิใด ๆ ของ ผูข้อสนิเชื่อ เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหก์ารใหส้นิเชื่อ  

ขอ้ 13 ในกรณีทีข่อ้ความใด ๆ ตามสญัญาฉบบันี้เป็นขอ้ความทีเ่ป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์
หรอืใช้บงัคบัมไิดไ้ม่ว่าในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ขอ้ความอื่น ๆ ทีเ่หลอือยู่ยงัคงเป็นขอ้ความทีช่อบดว้ย
กฎหมาย สมบรูณ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายและไม่เสือ่มเสยีไป  

ขอ้ 14 สญัญาฉบบันี้ใหบ้งัคบั ตคีวามและแปลความหมายตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ 
 
เพื่อเป็นหลกัฐาน ผูข้อสนิเชื่อจงึไดล้งนามโดยผูแ้ทนผูม้อีํานาจและประทบัตราสาํคญั (ถ้าม)ี ไวเ้ป็นสาํคญั ณ 

วนั เดอืนและปีทีร่ะบุไวข้า้งตน้  
 
 
ลงชื่อ  ผูข้อสนิเชื่อ 

(       ) 
 
 
 
ลงชื่อ  พยาน ลงชื่อ  พยาน 

(       ) (       ) 
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