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สัญญาชาระหนี้
วันที่
ข้าพเจ้า
สํานักงาน/ภูมลิ าํ เนาอยู่เลขที่
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
(ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผูข้ อสินเชื่อ") ได้รบั การสนับสนุนทางการเงิน สินเชื่อประเภท PACKING CREDIT (ซึง่ ต่อไปนี้
จะเรียกว่า "สินเชื่อ") จากธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร") ในการใช้สนิ เชื่อ ผู้
ขอสินเชื่อได้ออกตั ๋วสัญญา ใช้เงิน เลขที่
ลงวันที่
จํานวนเงิน
(
)
ครบกําหนดชําระเงินวันที่
(ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตั ๋วสัญญาใช้เงิน”) ให้ไว้กบั ธนาคาร
เพื่อเป็ นหลักฐาน และเพื่อชําระหนี้ให้แก่ธนาคาร และผูข้ อสินเชื่อตกลงและยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง
ๆ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูข้ อสินเชื่อตกลงและยินยอมให้ธนาคารนําเงินทีผ่ ขู้ อสินเชือ่ ขอรับตามตั ๋วสัญญาใช้เงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูข้ อสินเชื่อ ทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร ประเภทบัญชี
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
(ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินการ”) โดยผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ถือว่าผูข้ อสินเชื่อได้รบั เงินตาม
จํานวนทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารครบถ้วนแล้วในวันทีธ่ นาคารนําเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อ
การดําเนินการ เว้นแต่ธนาคารจะเห็นสมควรเป็ นประการอื่นในกรณีทต่ี ั ๋วสัญญาใช้เงินระบุจํานวนเงินเป็ นเงินตราสกุล
ต่างประเทศใด ๆ นอกจากเงินสกุลบาท ผูข้ อสินเชื่อตกลงและยินยอมให้ธนาคารนําเงินตราสกุลต่างประเทศทีผ่ ขู้ อ
สินเชื่อขอรับตามตั ๋วสัญญาใช้เงินขายให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะรับซื้อและชําระเป็ นเงินสกุลบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลีย่ นทีธ่ นาคารประกาศรับซือ้ เงินตราสกุลต่างประเทศจากลูกค้าทัวไปของธนาคารและชํ
่
าระเงินเป็ นเงินสกุลบาท
ณ วันทีผ่ ขู้ อสินเชื่อรับเงิน ตามตั ๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อธนาคารดําเนินการดังกล่าวแล้ว ผูข้ อสินเชื่อตกลงให้ธนาคารนําเงิน
ทีไ่ ด้รบั จากการขายเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินการ และผูข้ อสินเชื่อตกลงให้ถอื
ว่าผูข้ อสินเชื่อได้รบั เงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศตามทีร่ ะบุในตั ๋วสัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว ในกรณีทผ่ี ขู้ อสินเชื่อ
ประสงค์จะขอรับเงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศตามทีร่ ะบุในตั ๋วสัญญาใช้เงิน ผูข้ อสินเชื่อตกลงจะแจ้งธนาคารเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรพร้อมนําส่งเอกสารหลักฐานตามทีธ่ นาคารกําหนดให้แก่ธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความยินยอม
ข้อ 2 ผูข้ อสินเชื่อตกลงจะชําระหนี้ตามตั ๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารในวันทีค่ รบกําหนดใช้เงินตามตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน ในกรณีทผ่ี ขู้ อสินเชื่อมีหน้าทีต่ ามกฎหมายต้องหักเงินเอาจากเงินจํานวนใด ๆ ทีผ่ ขู้ อสินเชื่อชําระแก่ธนาคารผูข้ อ
สินเชื่อตกลงจะชําระเงินเพิม่ เติมแก่ธนาคาร เพื่อให้เกิดผลว่า หลังจากการหักเงินดังกล่าว ธนาคารยังคงได้รบั เงิน
ครบถ้วนเต็มจํานวนเสมือนหนึ่งว่าธนาคารไม่ถูกหักเงินดังกล่าว
ข้อ 3 ผูข้ อสินเชื่อตกลงชําระดอกเบีย้ ตามตั ๋วสัญญาใช้เงินให้ แก่ธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน ภายในวันที่ 25
ของทุกเดือนชําระในวันทําการและ ณ สํานักงานของธนาคาร ทัง้ นี้ ผูข้ อสินเชื่อตกลงชําระดอกเบีย้ ให้แก่ธนาคารจน
ครบถ้วนพร้อมกับการชําระเงินตามตั ๋วสัญญาใช้เงินในวันครบกําหนดใช้เงินตามตั ๋วสัญญาใช้เงิน ในกรณีทว่ี นั ที่ 25 ของ
เดือนใดเป็ นวันหยุดทําการของธนาคาร ผูข้ อสินเชื่อตกลงจะชําระดอกเบีย้ ให้แก่ธนาคารในวันทําการของธนาคารก่อน
วันหยุดทําการนัน้
ข้อ 4 ในกรณีทผ่ี ขู้ อสินเชื่อผิดนัดชําระหนี้ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้หรือตั ๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร หรือใน
กรณีทผ่ี ขู้ อสินเชื่อผิดนัดชําระดอกเบีย้ ใด ๆ เมื่อถึงกําหนดชําระ หรือในกรณีทผ่ี ขู้ อสินเชื่อผิดนัดหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
หน้าทีห่ รือความรับผิดใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ผูข้ อสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไข
และไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคาร (1) ปรับอัตราดอกเบีย้ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีผ่ ขู้ อสินเชื่อต้องชาระแก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อตามที่
ระบุในตั ๋วสัญญาใช้เงินบวกกับส่วนเพิม่ ในอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี คานวณนับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ อสินเชื่อผิดนัดเป็ นต้นไป
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(2) เรียกร้องและบังคับให้ผขู้ อสินเชื่อชําระหนี้ทงั ้ หลายทัง้ ปวงทีผ่ ขู้ อสินเชื่อมีหน้าทีต่ อ้ งชําระให้แก่ธนาคารตามข้อตกลง
ฉบับนี้ ตั ๋วสัญญาใช้เงินและสัญญา ข้อตกลงและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใดจนครบถ้วนตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่
ธนาคารกําหนด และหากมีหนี้จาํ นวนใดยังไม่ถงึ กําหนดชําระ ผูข้ อสินเชื่อยินยอมสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา โดยให้
ถือว่าหนี้ดงั กล่าวถึงกําหนดชําระและตกลงให้ธนาคารมีสทิ ธิเรียกร้องและบังคับให้ผขู้ อสินเชื่อชําระหนี้ดงั กล่าวได้ทนั ที
(3) บังคับหลักประกันและทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้ไว้เป็ นประกันการชําระหนี้ได้ทนั ที และ/หรือ (4) ระงับหรือยกเลิกการให้สนิ เชื่อ
ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้ผขู้ อสินเชื่อทราบ
ข้อ 5 ในกรณีทต่ี ั ๋วสัญญาใช้เงินระบุจาํ นวนเงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศและผูข้ อสินเชื่อไม่ชาํ ระเงินจํานวน
ดังกล่าวแก่ธนาคารในวันครบกําหนดใช้เงินตามตั ๋วสัญญาใช้เงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูข้ อสินเชื่อตกลงและยินยอม
ให้ธ นาคารแปลงจํา นวนเงิน ตราสกุ ลต่ า งประเทศที่ค้า งชํา ระดัง กล่ า วเป็ น เงิน สกุ ลบาทได้ท ัน ทีต ามที่ธ นาคารจะ
เห็นสมควรโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารประกาศขายเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของ
ธนาคารและรับชําระเงินเป็ นเงินสกุลบาท โดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจาก ผูข้ อสินเชื่อแต่อย่างใด ผูข้ อสินเชื่อตกลง
ว่าต้นฉบับตั ๋วสัญญาใช้เงินซึง่ ระบุจํานวนเงินเป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศเป็ นเอกสารหลักฐาน ทีผ่ ขู้ อสินเชื่อตกลงจะ
ชําระเงินคืนให้แก่ธนาคารเป็ นจํานวนเท่ากับเงินสกุลบาทซึง่ ธนาคารทําการแปลงสกุลเงินดังกล่าวพร้อมชําระดอกเบีย้
ของเงินจํานวนดังกล่าวคํานวณโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4 นับแต่วนั ทีแ่ ปลงสกุลเงินจนถึงวันทีธ่ นาคาร
ได้รบั ชําระหนี้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีดุลยพินิจโดยลําพังและอย่างสมบูรณ์ทจ่ี ะแปลงจํานวนเงินตราสกุล
ต่างประเทศเป็ นเงินสกุลบาทหรือไม่กไ็ ด้ และผูข้ อสินเชื่อตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดในค่าเสียหายหรือความ
สูญเสียทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการทีธ่ นาคารใช้ดุลยพินิจดังกล่าวหรือธนาคารล่าช้าในการแปลงสกุลเงินทัง้ สิน้
ข้อ 6 การคํานวณดอกเบีย้ ให้คํานวณเป็ นรายวันตามจํานวนวันทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ
365 วัน (สําหรับจํานวนเงินทีเ่ ป็ นเงินสกุลบาท) และใช้ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 360 วัน (สําหรับจํานวนเงินทีเ่ ป็ นเงินตรา
สกุลต่างประเทศ) ในกรณีทผ่ี ู้ขอสินเชื่อผิดนัดไม่ชําระดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบี้ยและภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดเป็ น
เวลาเกินกว่า 1 ปี แล้ว ไม่ว่าธนาคารจะได้เรียกร้องทวงถามหรือไม่กต็ าม ผูข้ อสินเชื่อยินยอมให้ธนาคารนําเอาดอกเบีย้
ทีค่ า้ งชําระเกินกว่า 1 ปี นนั ้ ทบเข้ากับเงินต้นทีผ่ ขู้ อสินเชื่อได้รบั ไปแล้วและยังคงค้างชําระอยู่ และตกลงให้ถอื ดอกเบีย้ ที่
ทบเข้าเช่นว่านี้ เป็ นเงินต้นอันผูข้ อสินเชื่อต้องเสียดอกเบีย้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4
ข้อ 7 ในกรณีทผ่ี ขู้ อสินเชื่อไม่ได้ทําสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (purchase forward contract)หรือ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (sale forward contract) (แล้วแต่กรณี) และธนาคารเห็นเป็ นการสมควรหรือ
ธนาคารมีหน้าทีต่ ามกฎหมาย ข้อกําหนดหรือคําสังของธนาคารแห่
่
งประเทศไทยหรือหน่ วยงานราชการใด ๆ ทําให้
ธนาคารต้องทําและลงนามในสัญญาดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศแล้ว ผูข้ อสินเชื่อตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแก่ธนาคารจนสิน้ เชิงภายในเวลาที่
ธนาคารกําหนด
ข้อ 8 ผู้ขอสินเชื่อตกลงชําระให้แก่ธนาคารในทันทีหรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด ซึ่งค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการเจรจาต่อรอง การจัดเตรียม การลงนาม การปฏิบตั ติ ามและการ
บังคับใช้สญ
ั ญาฉบับนี้ ตั ๋วสัญญาใช้เงินและสัญญาและเอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมตลอดถึงบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีธ่ นาคารต้องรับภาระอันเนื่องมาจากการบังคับใช้สญ
ั ญา การดําเนินกระบวนพิจารณา การ
บังคับตามคําพิพากษา การบังคับคดีและการเรียกร้องให้ชาํ ระหนี้ ค่าบริการทนายความและทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย โดย
ปราศจากเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้ สิน้
ข้อ 9 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้ผขู้ อสินเชื่อทราบ(ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังการเรียกร้องให้
ชําระหนี้) ธนาคารมีสทิ ธิหกั ชําระหรือหักกลบลบหนี้ เงิน ภาระหนี้สนิ และความรับผิดใด ๆ ทีผ่ ขู้ อสินเชื่อมีหน้าทีต่ อ้ งรับ
ผิด และ/หรือ ชําระตามสัญญาฉบับนี้หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายและค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอื่นใด
ทีธ่ นาคารมีสทิ ธิเรียกร้องจากผูข้ อสินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน เอาจากเงิน หลักประกัน ทรัพย์สนิ
สิทธิเรียกร้องและเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผูข้ อสินเชื่อ (ไม่ว่าประเภทใด อยู่ ณ แห่งใดและเงินตราสกุลใด) รวม
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ตลอดถึงจากหนี้ทงั ้ หลายทีธ่ นาคารค้างชําระแก่ผขู้ อสินเชื่อ (ไม่ว่าจะถึงกําหนดชําระแล้วหรือไม่กต็ าม) ได้ทนั ที ทัง้ นี้
ธนาคารอาจแปลงเงินดังกล่าวเป็ นเงินตราสกุลใด ๆ ได้โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นและภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขตามที่
ธนาคารกําหนด
ข้อ 10 การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สทิ ธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาฉบับนี้ของธนาคาร ไม่ถอื ว่า
ธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดนัดของผูข้ อสินเชื่อแต่อย่างใด
ข้อ 11 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และโดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูข้ อสินเชื่อ ธนาคารมีดุลยพินิจแต่เพียง
ลําพังทีจ่ ะโอนสิทธิและ/หรือ หน้าทีข่ องธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ เอกสารหลักประกันใด ๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน ได้ ทัง้ นี้ ให้บรรดาข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ เอกสารหลักประกันดังกล่าวมีผลผูกพัน
ต่อไปเพื่อประโยชน์ของผูร้ บั โอนธนาคารมีสทิ ธิเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี้ เอกสารหลักประกันใด ๆ และผูข้ อ
สินเชื่อแก่ผรู้ บั โอน บุคคลทีป่ ระสงค์จะเป็ นผูร้ บั โอนหรือบุคคลอื่นใดซึง่ ประสงค์จะมีนิตสิ มั พันธ์แบบใด ๆ กับธนาคารได้
ตามทีธ่ นาคารจะเห็นเป็ นการสมควร
ข้อ 12 ผูข้ อสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคารมีสทิ ธิส่ง ให้
เปิ ดเผย เผยแพร่แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผลและใช้ขอ้ มูลเครดิตทีม่ อี ยู่กบั ที่ได้เปิ ดเผยต่อหรือทีไ่ ด้รวบรวมไว้ท่ี
ธนาคาร รวมถึงบริษทั ข้อมูลเครดิตสมาชิกและผูใ้ ช้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้สนิ เชื่อ ในกรณีทธ่ี นาคารได้รอ้ งขอ ผูข้ อสินเชื่อตกลงจะทําและลงลายมือชื่อในหรือจะ
ส่งมอบข้อตกลงหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิตเป็ นครัง้ คราว เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นคําว่า
“ข้อมูลเครดิต” หมายถึง ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูข้ อสินเชื่อ ตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิตนอกจากนี้ ผูข้ อสินเชื่อตกลงและยินยอม โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ให้ธนาคาร รวมตลอดถึง
บริษทั แม่ บริษทั ร่วม บริษทั ลูกและทีป่ รึกษาของธนาคาร มีสทิ ธิส่ง ให้ เปิ ดเผย เผยแพร่ แก้ไข ตรวจสอบ ประมวลผล
และใช้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงใด ๆ ของ ผูข้ อสินเชื่อ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้สนิ เชื่อ
ข้อ 13 ในกรณีทข่ี อ้ ความใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้เป็ นข้อความทีเ่ ป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์
หรือใช้บงั คับมิได้ไม่ว่าในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ขอ้ ความอื่น ๆ ทีเ่ หลืออยู่ยงั คงเป็ นข้อความทีช่ อบด้วย
กฎหมาย สมบูรณ์และใช้บงั คับได้ตามกฎหมายและไม่เสือ่ มเสียไป
ข้อ 14 สัญญาฉบับนี้ให้บงั คับ ตีความและแปลความหมายตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ
เพื่อเป็ นหลักฐาน ผูข้ อสินเชื่อจึงได้ลงนามโดยผูแ้ ทนผูม้ อี ํานาจและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ ณ
วัน เดือนและปี ทร่ี ะบุไว้ขา้ งต้น
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