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สัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งสินค้าออก
ทำที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่…………………………………………………………………………………………..
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่………………………………………………………………………………………….
สำนักงานตั้งอยูเลขที…่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เปนผูประกอบกิจการ
สงสินคาออก ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “ผูข ายตัว๋ สัญญาใชเงิน” ทำสัญญานี้ใหไวแก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “ธนาคาร” เพือ่ เปนหลักฐาน ดังนี้
ขอ 1. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน จำนวน 1 ฉบับ คือ
ตั๋วสัญญาใชเงินเลขที่
ลงวันที่
วันถึงกำหนดใชเงิน
จำนวนเงินตามตั๋ว
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ตั๋วสัญญาใชเงิน” และไดนำตั๋วสัญญาใชเงินมาขายใหแกธนาคาร ทั้งนี้ ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินขอใหธนาคารดำเนินการ ดังตอไปนี้
1.1
นำเงินสกุลเงินบาทตามจำนวนเงินที่ระบุไวในตั๋วสัญญาใชเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน
บัญชีเลขที่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ซึ่งมีอยูกับธนาคาร
1.2
คำนวณเงินสกุลเงินตราตางประเทศตามจำนวนเงินที่ระบุไวในตั๋วสัญญาใชเงินเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน (อัตรารับซื้อ) ของธนาคาร
ในวันที่ธนาคารรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหากผูขายตั๋วสัญญาใชเงินมีขอตกลงกับธนาคารกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไวเปนอยางอื่น ก็ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ขอตกลงนั้น และนำเงินจำนวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน บัญชีเลขที…่ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ซึ่งมีอยูกับธนาคาร
เมือ่ ธนาคารนำเงินเขาบัญชีเงินฝากดังกลาวเรียบรอยแลว ใหถอื วา ผูข ายตัว๋ สัญญาใชเงินไดรบั เงินตามจำนวนทีร่ ะบุไวในตัว๋ สัญญาใชเงินจากธนาคารครบถวนแลว
ขอ 2. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงวา จะนำเอกสารดังตอไปนี้มามอบใหแกธนาคารในวันทำสัญญานี้ :
2.1 กรณีที่เปนการใชสินเชื่อกอนการสงออก
เลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit)
คำสั่งซื้อสินคา (Purchase Order) หรือสัญญาซื้อขาย
2.2 กรณีที่เปนการใชสินเชื่อหลังการสงออก
ใบกำกับราคาสินคา (Commercial Invoice)
ใบตราสงสินคา (Bill of Lading) หรือ Air Waybill
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอ 3. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินจะนำเงินที่ไดรับจากการขายตั๋วสัญญาใชเงินไปใชเพื่อวัตถุประสงค
กรณีที่เปนการใชสินเชื่อกอนการสงออก
จัดซือ้ วัตถุดบิ หรือสินคาเพือ่ เตรียมสงออก และเมือ่ ผูข ายตัว๋ สัญญาใชเงินไดสง สินคาออกแลว ผูข ายตัว๋ สัญญาใชเงินตกลงนำเอกสารการสงออก
หรือเอกสารประกอบอื่นใดมาสงมอบใหแกธนาคารโดยไมชักชา
กรณีที่เปนการใชสินเชื่อหลังการสงออก
เปนเงินทุนหมุนเวียนในระหวางที่ผูซื้อสินคาและหรือบริการยังมิไดโอนเงินจากตางประเทศมาชำระคาสินคาและหรือคาบริการ
ขอ 4. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงชำระเงินที่ไดรับจากการขายตั๋วสัญญาใชเงินภายใตสัญญานี้ ใหแกธนาคารในวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินครบกำหนด
ในกรณีที่ธนาคารเปนผูเรียกเก็บเงินจากลูกคาของผูขายตั๋วสัญญาใชเงินในตางประเทศ ผูข ายตัว๋ สัญญาใชเงินตกลงใหธนาคารหักเงินทีธ่ นาคารเรียกเก็บได
จากลูกคาของผูขายตั๋วสัญญาใชเงินในตางประเทศมาชำระหนี้ตามจำนวนที่ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินไดรับจากการขายตั๋วสัญญาใชเงิน พรอมทั้งดอกเบี้ยตามขอ 5.
หากธนาคารเรียกเก็บเงินจากลูกคาของผูขายตั๋วสัญญาใชเงินในตางประเทศไมได หรือเรียกเก็บไดแตไมพอชำระหนี้ไดโดยครบถวน ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูขาย
ตั๋วสัญญาใชเงินตกลงชำระหนี้ที่คางชำระ ตลอดจนชดใชคา เสียหาย และคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นใหแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 5. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงชำระดอกเบี้ยใหแกธนาคารในอัตรารอยละ…………………………………… ตอป ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใชเงิน นับแตวันที่ผูขายตั๋วสัญญา
ใชเงินไดรับเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินจนถึงวันครบกำหนดใชเงิน โดยชำระดอกเบี้ย
ในกรณีที่ชำระเปนรายเดือน ชำระทุกวันที่ 25 ของแตละเดือน ถาวันที่ 25 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารก็ใหเลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป
ในกรณีที่ชำระเมื่อตั๋วสัญญาใชเงินครบกำหนด ชำระเมื่อตั๋วสัญญาใชเงินครบกำหนด ถาวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารก็ใหเลื่อน
ไปชำระในวันทำการถัดไป
ขอ 6. เพื่อเปนหลักประกันในการที่ธนาคารรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินตามสัญญานี้ ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงจัดใหมี
6.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/6.3……………..
ใชสำหรับ 1. Packing Credit สกุลเงินบาท/สกุลเงินตราตางประเทศ หรือ
2. Export PN เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในระหวางที่ผูซื้อสินคาและหรือบริการยังมิไดโอนเงินจากตางประเทศมาชำระคาสินคาและหรือคาบริการ
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6.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงใหหลักประกันที่มีอยูแลวและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนหลักประกันหนี้ตามสัญญานี้ดวย
ในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรเรียกหลักประกันเพิ่มเติม เนื่องจากหลักประกันหรือมูลคาหลักประกันที่ใหไวลดลง ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงจัดหา
หลักประกันอื่นมาเพิ่มตามจำนวนและภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด
ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงวา ในกรณีที่ธนาคารใชสิทธิบังคับจำนองจากทรัพยสินซึ่งเปนหลักประกันโดยการขายทอดตลาด และไดเงินสุทธิไมพอชำระหนี้
หรือในกรณีที่ธนาคารเอาทรัพยสินซึ่งจำนองหลุดเปนสิทธิ และราคาทรัพยสินซึ่งจำนองต่ำกวาจำนวนหนี้ตามสัญญานี้ เปนจำนวนเทาใด ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินยอม
รับผิดชดใชหนี้ที่ยังคางชำระใหแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 7. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินในฐานะเจาของบัญชีเงินฝากประเภท……………………………………………………………………………………………… บัญชีเลขที่่…………………………………………………………………………………………………………………………………….
และหรือบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่มีอยูกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตกลงใหธนาคาร มีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชีเงินฝากดังกลาวชำระหนี้ตามสัญญานี้ใหแก
ธนาคารได โดยธนาคารไมจำตองแจงใหผูขายตั๋วสัญญาใชเงินทราบลวงหนา ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากมีไมพอชำระหนี้ ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงวาจะชำระหนี้
ตามสัญญานี้ใหแกธนาคารจนครบถวน
ขอ 8. เหตุการณหนึ่งเหตุการณใดตอไปนี้ ใหถือวา เปนเหตุผิดนัด
ก. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินผิดนัดชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินหรือตามสัญญานี้
ข. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินปฏิบัติผิดขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญานี้
ค. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดขอตกลงตามสัญญาอื่นที่ไดทำใหแกธนาคาร หรือกับบุคคลอื่นใด
ง. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินมีสวนเกี่ยวของหรือมีพฤติการณอันนาสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือกระทำการใดๆ ที่นาจะเกิดความเสียหายแกธนาคาร
จ. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินมีหนี้สินลนพนตัว หรือ เจรจาขอประนอมหนี้กับเจาหนี้อื่น หรือถูกฟองเปนคดีตอศาล ไมวาจะเปน คดีอาญา คดีแพง หรือ
คดีลมละลาย หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน หรือมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดเกิดขึ้นแกผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งธนาคารเห็นวา
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถานะทางการเงินของผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน หรืออาจกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน
หากมีเหตุผิดนัดดังกลาวเกิดขึ้น ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงชำระเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินใหแกธนาคารทันที ในกรณีที่เปนเงินสกุลเงินตราตางประเทศ
ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงใหธนาคารคำนวณหนี้เงินตราตางประเทศตามจำนวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงินเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน (อัตราขาย) ที่
ประกาศครั้งแรกของธนาคารในวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินครบกำหนด หรือหากผูขายตั๋วสัญญาใชเงินมีขอตกลงกับธนาคารกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไวเปนอยางอื่น
ก็ขอใหใชอัตราแลกเปลี่ยนตามขอตกลงนั้น และผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงใหธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกจายสินเชื่ออื่นๆ ตลอดจนยินยอมใหถือวาเปนการผิดนัด
หนี้สินเชื่ออื่นๆ และยินยอมใหธนาคารเรียกหนี้ตามสัญญานี้และหนี้สินเชื่ออื่นๆ คืนไดทันที โดยถือวาหนี้ดังกลาวถึงกำหนดชำระ พรอมทั้งใหธนาคารมีสิทธิบอก
เลิกสัญญานี้และสัญญาสินเชื่ออื่นๆ ที่ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินทำไวกับธนาคารไดทันที ทั้งนี้ ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงชำระดอกเบี้ยใหแกธนาคารจากจำนวนหนี้ที่
คางชำระตามสัญญานี้ และสัญญาสินเชื่ออื่นๆ ในกรณีที่ธนาคารเรียกใหชำระหนี้ดังกลาว นับแตวันที่หนี้ดังกลาวถึงกำหนดชำระ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัด
ชำระหนี้ที่ธนาคารประกาศใชเปนการทั่วไปในขณะนั้น หรือที่จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตอไปโดยไมตองแจงใหผูขายตั๋วสัญญาใชเงินทราบ ตลอดจนรับผิดชดใช
คาเสียหายที่ธนาคารพึงไดรับอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดดังกลาวขางตน ซึ่งรวมถึงคาทนายความ คาฤชาธรรมเนียม คาใชจายในการเตือน เรียกรอง ทวงถาม
ดำเนินคดี และการบังคับชำระหนี้
ขอ 9. ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย หรือใหขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ของผูขายตั๋วสัญญาใชเงินแกบุคคลอื่นได
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร หรือเห็นวาจะเปนประโยชนแกผูขายตั๋วสัญญาใชเงินในการที่จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับสินเชื่อหรือบริการตางๆ
ขอ 10.ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงวา จะแจงภูมิลำเนาใหม หรือชื่อ หรือนามสกุลใหมใหธนาคารทราบเปนหนังสือภายใน 7 วันนับแตวันยายภูมิลำเนา หรือ
เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล แลวแตกรณี
ขอ 11.ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินตกลงวา ในกรณีที่ธนาคารมีหนังสือแจงหรือบอกกลาวในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการขายตั๋วสัญญาใชเงินตามสัญญานี้ หรือตาม
กฎหมาย หากสงไปยังผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน ณ สำนักงานหรือที่อยูที่กลาวไวตอนตนของสัญญานี้ หรือ ณ สถานที่ซึ่งผูขายตั๋วสัญญาใชเงินแจงใหธนาคารทราบเปน
หนังสือในภายหลัง ใหถือวา ธนาคารไดแจงหรือบอกกลาวเปนหนังสือใหผูขายตั๋วสัญญาใชเงินทราบโดยชอบดวยกฎหมายแลว
ผูขายตั๋วสัญญาใชเงินไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนาของผูขายตั๋วสัญญาใชเงินทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อ
พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนหลักฐาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุไวขางตน
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ผูขายตั๋วสัญญาใชเงิน
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร
สำนักธุรกิจ……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
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ตั๋วสัญญาใชเ้ งิน
Promissory Note

เลขที่
No.

สถานทีอ่ อกตัว๋

… …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Issued at
วันท…่ี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date

ขาพเจา
I/We

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สัญญาจะใชเงินใหเปนจำนวน
promise to pay the sum of

(

………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ตามคำสั่ง ณ
to Bangkok Bank Public Company Limited or order at

)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ในวันท่ี
on

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลายมือชื่อผูออกตั๋ว
Maker’s Signature

NFSX 036-6 (1-08/60)
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