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คำขอให้ ธนำคำรออก Standby Letter of Credit หรือ Counter Guarantee หรือ Bank Guarantee ต่ ำงประเทศ

INB

วันที่.............................................................
ข้ าพเจ้ า (ผู้ขอออก)มีความประสงค์จะขอให้ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ออกหนังสือค ้าประกันไว้ ต่อผู้รับประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ผู้ขอออก
(ชื่อและที่อยู่)
ผู้รับการประกัน เฉพาะกรณีขอออกเพื่อ
บุคคลอื่น (ถ้ าไม่มี ไม่ต้องกรอก)
(ชื่อและที่อยู่)
ผู้รับประโยชน์
(ชื่อและที่อยู่)
ชนิดของหนังสือค ้าประกัน
(ซึง่ ต่อไปนี ้ จะเรี ยกรวมกันว่า “หนังสือค ้า
ประกันธนาคาร”)และ กฎข้ อบังคับ
ต่างประเทศตามหนังสือค ้าประกัน
ธนาคาร (ฉบับล่าสุด)
รู ปแบบของหนังสือค ้าประกันธนาคาร

 Standby Letter of Credit UCP
ระบุ)………………………………………
 Counter-Guarantee URDG
ระบุ)…………………………………………….………
 Bank Guarantee ให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ในต่างประเทศ URDG Other (ระบุ)………………….
………………………………………………………………………………………………………..
 รู ปแบบตามเอกสารแนบและถือเป็ นส่วนหนึง่ ของคาขอนี ้
 ตามรู ปแบบที่ธนาคารเห็นสมควรและเป็ นที่ยอมรับแก่ผ้ รู ับประโยชน์

สกุลเงินและจานวนเงิน
วันที่มีผล (หากไม่ระบุให้ ถือเป็ นวันที่ออก)
วันหมดอายุ
วัตถุประสงค์
(รายละเอียด และ/หรื อ อ้ างถึงสัญญาที่
เกี่ยวข้ อง)

1. ข้ าพเจ้ าตกลงปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับต่างประเทศที่ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการและให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของคาขอฉบับนี ้ด้ วย โดยข้ าพเจ้ ายินยอมรั บผิด
ต่อธนาคารตามแบบธรรมเนียมและวิธีปฏิบตั ดิ งั กล่าว
2. ข้ าพเจ้ าตกลงชาระค่าธรรมเนียมในการขอให้ ออกหนังสือค ้าประกันธนาคารตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกาหนด โดยข้ าพเจ้ าตกลงชาระ
ค่าธรรมเนียมล่วงหน้ า ณ วันที่ออกหนังสือค ้าประกันธนาคาร และชาระค่าธรรมเนียมให้ แก่ธนาคารเป็ นคราวๆ ตามอัตราที่ธนาคารเรี ยกเก็บและ
ภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด เมื่อธนาคารทวงถามให้ ข้าพเจ้ าชาระค่าธรรมเนียมเป็ นคราวๆ จนถึงวันที่ธนาคารพ้ นจากความรับผิดตามหนังสือค ้า
ประกันธนาคาร
3. ในกรณีที่ธนาคารได้ รับความเสียหายใดๆ จากการออกหนังสือค ้าประกันธนาคารตามคาขอของข้ าพเจ้ า หรื อในกรณีที่ธนาคารต้ องชาระเงินตาม
หนังสื อ คา้ ประกันธนาคารไปแล้ วเพี ยงใด ข้ าพเจ้ ายินยอมชดใช้ เ งินค่าเสี ยหายและ/หรื อ เงิน ที่ธนาคารได้ ช าระไปแล้ วทัง้ หมด รวมตลอดถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกหนังสือค ้าประกันธนาคาร รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่า
ไปรษณีย์อากร ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึง่ เกิดขึ ้นจากการชาระเงินของธนาคารคืนให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน
4. เมื่อธนาคารถูกเรี ยกร้ องให้ ชาระเงินตาม หนังสือค ้าประกันธนาคาร ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิพิจารณาที่จะชาระเงินตามภาระหน้ าที่ของ
ธนาคารตามหนังสือค ้าประกันธนาคาร โดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากข้ าพเจ้ าและ/หรื อผู้รับการประกัน
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5.

6.

7.

8.
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ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าภาระหน้ าที่ของธนาคารตามหนังสือค ้าประกันธนาคาร กับผู้รับประโยชน์นนแยกต่
ั้
างหากจากภาระผูกพันระหว่างข้ าพเจ้ า
และ/หรื อผู้รับการประกันตามสัญญาหรื อข้ อตกลงใดๆ ที่มีระหว่างข้ าพเจ้ าและ/หรื อผู้รับการประกันกับผู้รับประโยชน์ ฉะนัน้ ธนาคารมีสิทธิชาระเงิน
ตามหนังสือค ้าประกันธนาคาร ได้ โดยมิพกั ต้ องคานึงว่ามีข้อต่อสู้ใดๆ ตามสัญญาหรื อข้ อตกลงต่างหากระหว่างข้ าพเจ้ าและ/หรื อผู้รับการประกันกับ
ผู้รับประโยชน์ โดยเป็ นหน้ าที่ของข้ าพเจ้ าและ/หรื อผู้รับการประกันที่จะไปเรี ยกร้ องเอาเองจากผู้รับประโยชน์ และข้ าพเจ้ ายินยอมสละสิทธิในการยก
ข้ อต่อสู้เฉพาะตัวใดๆ ตามสัญญาและ/หรื อข้ อตกลงที่มีระหว่างข้ าพเจ้ าและ/หรื อผู้รับการประกันกับผู้รับประโยชน์ขึ ้นต่อสู้ธนาคาร เพื่ อปฏิเสธการ
ชาระหนี ้คืนให้ แก่ธนาคารตามคาขอฉบับนี ้ด้ วย
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าผิดนัดชาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดในการขอให้ ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันธนาคาร และ/หรื อผิดนัดชาระเงิน
จานวนใดๆ ซึง่ ต้ องชาระให้ แก่ธนาคารตามข้ อ 2-4 ของคาขอฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงชาระหนีท้ งหมดที
ั้
่ค้างคืนให้ แก่ธนาคาร พร้ อมดัวยดอกเบี ้ยใน
อัตราผิดนัดสูงสุด ซึง่ ธนาคารมีสิทธิเรี ยกเก็บจากลูกค้ าที่ผิดนัดชาระหนี ้ตามประกาศของธนาคารที่ออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยในเรื่ องดอกเบี ้ยและส่วนลดซึง่ ให้ อานาจธนาคารพาณิชย์ประกาศอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวได้ เอง ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ย ณ วันลงนามใน
คาขอฉบับนี ้เท่ากับร้ อยละ........................ต่อปี และอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ ้นหรื อลงได้ เป็ นคราวๆ
อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดให้ เริ่ มคิดคานวณตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารเรี ยกให้ ข้าพเจ้ าชาระหนี ้ หรื อวันที่ธนาคารได้ ชาระเงินตามหนังสือค ้าประกัน ธนาคาร
หรื อวันที่เกิดค่าเสียหายต่อธนาคาร
หากมี เหตุใดๆ อันเป็ นสาระสาคัญ ที่ทาให้ ธนาคารเชื่ อ ว่าจะมี ผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อธุร กิจของข้ าพเจ้ า ธนาคารมี สิ ทธิ พิจารณา
เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไข และ/หรื อ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึน้ จากที่ ข้าพเจ้ าเสียอยู่ และ/หรื อเรี ยกให้ ข้าพเจ้ าจัดหาหลักประกัน
เพิ่มขึน้ จากที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ต่อธนาคารแล้ ว (ถ้ ามี) และ/หรื อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการผ่อนผันการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขจาก
ข้ าพเจ้ าได้ ด้วย หรื อกาหนดเงื่อนไขอื่นตามที่ธนาคารเห็นชอบ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบต่อไป
ในกรณีที่ภาระหนี ้ของข้ าพเจ้ าตามคาขอฉบับนี ้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ข้ าพเจ้ ายิน ยอมให้ ธนาคารมีสิทธิแปลงภาระหนี ้ดังกล่าวเป็ นสกุลเงิน
บาท โดยคานวณภาระหนี ้ตามอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินตราต่างประเทศนัน้ ๆ เป็ นสกุลเงินบาทซึง่ ธนาคารประกาศขายให้ แก่ลูกค้ าทัว่ ไปของ
ธนาคารในเขตกรุ งเทพมหานคร ณ วันที่ธนาคารได้ ชาระเงินตาม หนังสือค ้าประกันธนาคาร และ/หรื อวันที่ครบกาหนดชาระหนี ้ของข้ าพเจ้ าเป็ นฐาน
ในการคานวณ
นอกเหนือจากภาระหนีข้ องข้ าพเจ้ าตามข้ อ 2-6 ของคาขอฉบับนีแ้ ล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมรั บผิดชดใช้ ค่าทนายความ ค่าใช้ จ่ายของธนาคารในการ
ติดตามทวงถามค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ในการฟ้องร้ องบังคับคดีเอากับข้ าพเจ้ าและ/หรื อผู้รับการประกัน
เพื่อเป็ นประกันภาระหนี ้ดังกล่าวในวรรคแรก ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินในบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากใดๆ ของข้ าพเจ้ าที่มี
อยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยธนาคารไม่จาต้ องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบ หรื อได้ รับความยินยอมจากข้ าพเจ้ า
ในกรณีที่เงินในบัญชีของข้ าพเจ้ ามีไม่พอชาระหนี ้ให้ แก่ธนาคาร ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ธนาคารนาภาระหนี ้ที่ข้าพเจ้ าค้ างชาระต่อธนาคารตามคาขอ
ฉบับนี ้ไปลงบัญชีกระแสรายวัน เป็ นหนี ้เบิกเงินเกินบัญชี และข้ าพเจ้ าตกลงชาระดอกเบี ้ยทบต้ นให้ แก่ธนาคาร ในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดที่ธนาคารมี
สิทธิเรี ยกเก็บจากลูกค้ าทัว่ ไปตามอัตราที่ธนาคารประกาศโดยอาศัยอานาจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี ้ยสูงสุด ณ วันยื่นคา
ขอฉบับนี ้เท่ากับร้ อยละ..................ต่อปี ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ หรื อลงเป็ นครัง้ คราวตามประกาศของธนาคาร ในกรณี ที่
ข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวันและ/หรื อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างข้ าพเจ้ ากับธนาคาร ข้ าพเจ้ าตกลง
ชาระดอกเบี ้ยในยอดหนี ้ที่ธนาคารนาไปลงเป็ นยอดคงค้ างในบัญชีกระแสรายวันในอัตราดอกเบี ้ยผิ ดนัดสูงสุดตามวิธีการและธรรมเนียมปฏิบตั ิของ
ธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับบัญชีกระแสรายวัน คานวณนับแต่วนั ที่มีการเบิกเงินเกินบัญชี
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิพิจารณาทบทวนวงเงินทังหมดที
้
่ข้าพเจ้ าได้ รับจากธนาคารเป็ นรายปี และในการทบทวนวงเงินดังกล่าว ข้ าพเจ้ า
ยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิพิจารณาปรับเพิ่มหรื อลดวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่ข้าพเจ้ าได้ รับจากธนาคารได้ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
ลงชื่อ......................................................................... ผู้ขอออก
(
)

ลงชื่อ................................................................... ผู้รับการประกัน (ถ้ ามี)
(
)
l
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