คําขอใหธนาคารออก STANDBY LETTER OF CREDIT
(ใชในกรณีเจาของวงเงินขอออก SBLC ใหแกบริษัทในเครือ)
ทําที่ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงาน/สาขา.............................................
วันที่..............................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ..................................................... นิติบุคคล ...........................................................
โดย...........................................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนาม อายุ ................ป
อยูบานเลขที่/สํานักงานตั้งอยูเลขที่............................................................ ตรอก/ซอย ….............................................................
ถนน.......................................................แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.................................................
จังหวัด...................................โทรศัพท.................................................มีความประสงคทจี่ ะขอใหธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) ออก STANDBY LETTER OF CREDIT เพื่อ……………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อยูบานเลขที่/สํานักงานตั้งอยูเลขที่............................ตรอก/ซอย..............................................ถนน .............................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด............................โทรศัพท....................................
(“ลูกหนี้”) ในการปฎิบัติตามภาระหนาที่ของลูกหนี้ตามสัญญา..........................................................................................................
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ชนิดของ STANDBY LETTER OF CREDIT
เพิกถอนไมไดและมีการยืนยันการรับผิดชอบโดยธนาคารในตางประเทศ (IRREVOCABLE and CONFIRMED)
โดยคาธรรมเนียมและคาใชจายของธนาคารในตางประเทศและในการยืนยัน
ใหเรียกเก็บจาก
ผูรับประโยชน
ผูขอเปด SBLC
เพิกถอนไมไดแตไมมีการยืนยันการรับผิดชอบโดยธนาคารในตางประเทศ (IRREVOCABLE and
UNCONFIRMED) โดยคาธรรมเนียมและคาใชจายของธนาคารในตางประเทศ
ใหเรียกเก็บจาก
ผูรับประโยชน
ผูขอเปด SBLC
ใหแกผูรับประโยชน คือ .................................................................................................................................................................
เปนจํานวนเงิน...........................................(..................................................................................................................................)
มีกาํ หนดเวลาตัง้ แตวันที.่ ...................................ถึงวันที่....................... ดังปรากฏรายละเอียดตามแบบฟอรม STANDBY LETTER
OF CREDIT แนบทายคําขอฉบับนี้ และถือเปนสวนหนึ่งของคําขอฉบับนี้
2. ขาพเจาตกลงวา STANDBY LETTER OF CREDIT ที่ออกตามคําขอฉบับนี้อยูภ ายใตบังคับของแบบธรรมเนียมและวิธี
ปฏิบัติสําหรับเครดิตที่มีเอกสาร (แกไขป ค.ศ.2007) เอกสารหมายเลข 600 ของหอการคาสากล (THE UNIFORM CUSTOMS
AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS (2007 REVISION) INTERNATONAL CHAMBER OF COMMERCE,
PUBLICATION NO. 600 ) และแบบธรรมเนียมและวิธีปฏิบตั ิตามเอกสารหมายเลข 600 หรือ วิธปี ฎิบัติสากลสําหรับหนังสือค้ํา
ประกันแบบสแตนดบาย ป ค.ศ. 1999 เอกสารหมายเลข 590 ของหอการคาสากล (ISP 98 International Standby Practices)
International Chamber of Commerce Publication No. 590 และวิธีปฎิบตั สิ ากลตามเอกสารหมายเลข 590 ดังกลาวถือเปนสวน
หนึ่งของคําขอฉบับนี้ดวย โดยขาพเจายินยอมรับผิดตอธนาคารตามแบบธรรมเนียมและวิธีปฏิบตั ิดังกลาว
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3. ขาพเจาตกลงชําระคาธรรมเนียมในการขอใหธนาคารออก STANDBY LETTER OF CREDIT ตามอัตราคาธรรมเนียมที่
ธนาคารกําหนด โดยขาพเจาตกลงชําระคาธรรมเนียมลวงหนา ณ วันทีธ่ นาคารออก STANDBY LETTER OF CREDIT และชําระ
คาธรรมเนียมใหแกธนาคารเปนคราวๆ ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บและภายในเวลาทีธ่ นาคารกําหนด เมือ่ ธนาคารทวงถามให
ขาพเจาชําระคาธรรมเนียมเปนคราวๆ จนถึงวันทีธ่ นาคารพนจากความรับผิดตาม STANDBY LETTER OF CREDIT
4. ในกรณีทธ่ี นาคารไดรบั ความเสียหายใดๆ จาก STANDBY LETTER OF CREDIT ทีธ่ นาคารไดออกตามคําขอของ
ขาพเจา หรือในกรณีทธ่ี นาคารตองชําระเงินตาม STANDBY LETTER OF CREDIT ไปแลวเพียงใด ขาพเจายินยอมชดใชเงิน
คาเสียหายและ/หรือเงินที่ธนาคารไดชําระไปแลวทั้งหมด รวมตลอดถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เกีย่ วเนื่องกับการออก
STANDBY LETTER OF CREDIT ของธนาคารรวมทั้งแตไมจาํ กัดเฉพาะ คาใชจา ยจากอัตราแลกเปลี่ยน คาไปรษณียอากร คาภาษี
คาธรรมเนียมตางๆ ซึง่ เกิดขึน้ จากการชําระเงินของธนาคารคืนใหแกธนาคารจนครบถวน
5. เมือ่ ธนาคารถูกเรียกรองใหชาํ ระเงินตาม STANDBY LETTER OF CREDIT –ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิพจิ ารณา
ที่จะชําระเงินตามภาระหนาที่ของธนาคารตาม STANDBY LETTER OF CREDIT และตามแบบธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติตามเอกสาร
หมายเลข 600 หรือ วิธีปฎิบตั สิ ากลสําหรับหนังสือค้ําประกันแบบสแตนดบาย ป ค.ศ. 1999 เอกสารหมายเลข 590 ของหอการคา
สากล (ISP 98 International Standby Practices) International Chamber of Commerce Publication No. 590 และวิธีปฎิบัติสากล
ตามเอกสารหมายเลข 590ใหแกผูรับประโยชนหรือธนาคารตัวแทนของธนาคาร (NOMINATED BANK) จะใชไดทันที โดยไมจําตอง
ไดรับความยินยอมจากขาพเจาและ/หรือลูกหนี้
ขาพเจารับทราบวาภาระหนาทีข่ องธนาคารตาม STANDBY LETTER OF CREDIT กับผูรับประโยชนนั้นแยกตางหากจาก
ภาระผูกพันระหวางขาพเจาและ/หรือลูกหนี้ตามสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ทีม่ ีระหวางขาพเจาและ/หรือลูกหนี้กับผูรับประโยชน ฉะนั้น
ธนาคารมีสิทธิชําระเงินตาม STANDBY LETTER OF CREDIT ไดโดยมิพักตองคํานึงวามีขอตอสูใดๆ ตามสัญญาหรือขอตกลง
ตางหากระหวางขาพเจาและ/หรือลูกหนี้กับผูรับประโยชน โดยเปนหนาที่ของขาพเจาและ/หรือลูกหนี้ที่จะไปเรียกรองเอาเองจากผูรับ
ประโยชน และขาพเจายินยอมสละสิทธิในการยกขอตอสูเฉพาะตัวใดๆ ตามสัญญาและ/หรือขอตกลงทีม่ ีระหวางขาพเจาและ/หรือ
ลูกหนี้กับผูรับประโยชนขึ้นตอสูธ นาคาร เพื่อปฏิเสธการชําระหนีค้ นื ใหแกธนาคารตามคําขอฉบับนี้ดวย
ขาพเจารับทราบวาธนาคารไมตอ งรับผิดชอบในการชดใชคาเสียหายใดๆ ใหแกขาพเจาในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่
ทําใหธนาคารและ/หรือธนาคารตัวแทน ไมสามารถชําระเงินใหแกผูรับประโยชนไดนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของธนาคาร รวมทัง้
แตไมจาํ กัดเฉพาะ ขอขัดของของระบบการสือ่ สาร ระบบคอมพิวเตอร หรือขัดตอสนธิสญ
ั ญา การใชมาตรการกีดกันทางการคา หรือ
ทางเศรษฐกิจขององคการสหประชาชาติหรือกฎหมาย ขอบังคับที่รัฐบาลประเทศทีธ่ นาคารตัวแทน/ธนาคารตางประเทศที่เกีย่ วของ
ตั้งอยู ประกาศใชบังคับ
6. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจา ยอืน่ ใดในการขอใหธนาคารออก STANDBY LETTER OF
CREDIT และ/หรือผิดนัดชําระเงินจํานวนใดๆ ซึ่งตองชําระใหแกธนาคารตามขอ 3 และ/หรือขอ 4 ของคําขอฉบับนี้ ขาพเจาตกลง
ชําระหนี้ทงั้ หมดที่คางคืนใหแกธนาคาร พรอมดัวยดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดสูงสุด ซึ่งธนาคารมีสทิ ธิเรียกเก็บจากลูกคาที่ผิดนัดชําระหนี้
ตามประกาศของธนาคารทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยในเรือ่ งดอกเบีย้ และสวนลดซึง่ ใหอาํ นาจ
ธนาคารพาณิชยประกาศอัตราดอกเบีย้ ดังกลาวไดเอง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ณ วันลงนามในคําขอฉบับนี้เทากับ.......................% ตอป
และอัตราดอกเบี้ยดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงไดเปนคราวๆ
อัต ราดอกเบี ้ย ผิด นัด ใหเ ริ ่มคิ ดคํ า นวณตั ้ง แต วัน ที ่ธนาคารเรี ยกให ข าพเจา ชํา ระหนีห้ รื อวั นที ่ธ นาคารได ชํ าระเงิ นตาม
STANDBY LETTER OF CREDIT หรือวันที่เกิดคาเสียหายตอธนาคาร
ถาธนาคารตอ งมีภาระตนทุ นและ/หรือคา ใชจา ยใดๆ เพิ่มเติ มตามคํ าขอฉบับนี้ สื บเนื่องจากการปฏิบั ติตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติใดๆ ของธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานราชการอืน่ ใด รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะ เรือ่ งทุนสํารอง
เงินสดสํารอง การประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อการกันสํารองเกี่ยวกับการจัดลําดับชัน้ ของลูกหนี้ ฯลฯ ซึง่ ทําใหธนาคารมีตนทุนสูงขึน้
ในการปลอยสินเชื่อใหแกขาพเจา ขาพเจาตกลงชดใชตนทุนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร ใหแกธนาคารทันทีทธ่ี นาคารเรียกรอง
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7. ในกรณีที่ภาระหนี้ของขาพเจาตามคําขอฉบับนี้เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิแปลงภาระ
หนี้ดังกลาวเปนสกุลเงินบาท โดยคํานวณภาระหนีต้ ามอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินตราตางประเทศนั้นๆ เปนสกุลเงินบาทซึ่ง
ธนาคารประกาศขายใหแกลูกคาทั่วไปของธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันทีธ่ นาคารไดชาํ ระเงินตาม STANDBY LETTER
OF CREDIT และ/หรือวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ของขาพเจาเปนฐานในการคํานวณ
8. นอกเหนือจากภาระหนีข้ องขาพเจาตามขอ 3 ถึงขอ 6 ของคําขอฉบับนีแ้ ลว ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชคา ทนายความ
คาใชจายของธนาคารในการติดตามทวงถามคาธรรมเนียมศาล คาฤชาธรรมเนียมใดๆ ในการฟองรองบังคับคดีเอากับขาพเจาและ/
หรือลูกหนี้
เพื่อเปนประกันภาระหนี้ดังกลาวในวรรคแรก ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงิน
ฝากใดๆ ของขาพเจาทีม่ ีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหนี้ใดๆ ดังกลาวขางตน โดยธนาคารไมจําตองแจงใหขา พเจาทราบ หรือไดรับ
ความยินยอมจากขาพเจา
ในกรณีที่เงินในบัญชีของขาพเจามีไมพอชําระหนี้ใหแกธนาคาร ขาพเจายินยอมใหธนาคารนําภาระหนี้ทขี่ าพเจาคางชําระ
ตอธนาคารตามคําขอฉบับนี้ไปลงบัญชีกระแสรายวัน เปนหนี้เบิกเงินเกินบัญชี และขาพเจาตกลงชําระดอกเบี้ยทบตนใหแกธนาคาร
ในอัตราดอกเบีย้ สูงสุดทีธ่ นาคารมีสทิ ธิเรียกเก็บจากลูกคาทัว่ ไปตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศโดยอาศัยอํานาจตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ณ วันยื่นคําขอฉบับนี้เทากับ.....................% ตอป ซึง่ อัตราดอกเบีย้ ดังกลาวอาจเปลีย่ นแปลง
ขึ้นหรือลงเปนครั้งคราวตามประกาศของธนาคาร ในกรณีทขี่ าพเจาไมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกระแสรายวันและ/
หรือสัญญากูเ บิกเงินเกินบัญชีระหวางขาพเจากับธนาคาร ขาพเจาตกลงชําระดอกเบี้ยในยอดหนี้ที่ธนาคารนําไปลงเปนยอดคงคางใน
บัญชีกระแสรายวันในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดตามวิธีการและธรรมเนียมปฏิบตั ิของธนาคารพาณิชยเกีย่ วกับบัญชีกระแสรายวัน
คํานวณนับแตวันทีม่ ีการเบิกเงินเกินบัญชี
9. ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิพิจารณาทบทวนวงเงินทั้งหมดทีข่ าพเจาไดรับจากธนาคารเปนรายป และในการ
ทบทวนวงเงินดังกลาว ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินสินเชื่อประเภทตางๆ ทีข่ าพเจาไดรับจาก
ธนาคารไดตามทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร
ลงชื่อ.....................................................................ผูยื่นคําขอ
(
)

ลงชื่อ.....................................................................ผูยื่นคําขอ
(
)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขาพเจา.......................................................................................................................................................ในฐานะลูกหนี้
ที่ถูกระบุชื่ออยูในหนาแรกของคําขอฉบับนี้ ตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิพจิ ารณาวาจะชําระเงินตามภาระผูกพันของธนาคารตาม
STANDBY LETTER OF CREDIT โดยไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบหรือไดรับความยินยอมจากขาพเจา และในกรณีทธ่ี นาคาร
ไมไดยกขอตอสูใดๆ ทีม่ ีอยูต ามสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ระหวางขาพเจาและ/หรือผูยื่นคําขอ ขาพเจาตกลงสละสิทธิไมยกขอตอสู
ดังกลาวขึ้นยันตอธนาคารเพื่อปฏิเสธความรับผิดใดๆของขาพเจาที่มีตอธนาคาร และขาพเจาตกลงรับผิดชอบรวมกันหรือแทนกันกับ
ผูยื่นคําขอ เพื่อชําระหนี้จํานวนใดๆ ที่เกิดขึ้นตามคําขอฉบับนี้คืนใหแกธนาคารจนกวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้ภายใตคําขอฉบับนี้
ครบถวน
ลงชื่อ.......................................................................ลูกหนี้
(
)
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