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คำขอขำยลดตั๋วเงิน
วันที่
เรียน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่

สาขา/ศูนย์ธุรกิจ

ตามที่ข้าพเจ้า
ที่อยู่เลขที่
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
บัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
มีความประสงค์ที่จะนาตั๋วเงินคือ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
เช็ค รวม
ฉบับ
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
บาท
( กรอกเป็นตัวหนังสือ
)
มาขายลดให้กับ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ธนาคาร") โดยมีรายละเอียดของตั๋วเงินที่นามาขายลด ดังนี้
โปรดระบุประเภทตั๋วเงิน
(ตั๋วสัญญาใช้เงิน *
หรือเช็ค)

ธนาคารที่
ออกเช็ค

เลขที่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หรือเช็ค

รวมทั้งสิ้น
เอกสารแนบ คือ ใบสรุป Invoice ฉบับต่างๆ (summary invoice)

วันครบ
กาหนด

จานวนเงิน
บาท

สตางค์
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โดยเงินที่ได้จากการขายลดให้เข้าบัญชี
และเงินที่ได้จากการเรียกเก็บ (กรณีเช็ค) เมื่อถึงระยะเวลาครบกาหนดชาระให้เข้าบัญชี
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองต่อธนาคาร ดังนี้
ข้อ 1. ในการนาตั๋วเงินมาขายลดนั้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารจะได้กาหนด
หรือในแต่ละคราวที่นาตั๋วเงินมาขายลดแล้วแต่กรณี
ข้อ 2. สาหรับตั๋วเงินทุกฉบับที่ข้าพเจ้านามาขายลดให้กับธนาคารตามคาขอฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคาร
โอนให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดต่อไปและจะโอนก่อนหรือหลังวันถึงกาหนดใช้เงินที่ระบุไว้ในตั๋วเงินนั้นๆ ก็ได้
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ในกรณีที่ตั๋วเงินที่ข้าพเจ้านามาขายลดถึงกาหนดชาระ และธนาคารหรื อผู้ทรงโดยชอบ
เรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินไม่ได้ไม่ว่าด้ วยเหตุอย่างใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ เงินตามตั๋วเงินที่ได้นามาขายลดให้แก่ธนาคาร
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขซึ่งในขณะ
ทาคาขอฉบับนี้เท่ากั บอัตราร้อยละ
ต่อปี (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “อัตราดอกเบี้ยผิดนัด” ) นับแต่วันที่ตั๋วเงิน ถึง
กาหนดชาระให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนตลอดจนค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการที่ธนาคารต้องเรียกร้องทวงถาม ดาเนินคดี และ
บังคับคดีทุกประการ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิธนาคารที่จะดาเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญาเอากับผู้สั่งจ่ายตั๋วเงินนั้นๆ
ในกรณีที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้
ทันที โดยไม่จาต้องได้รับความยินยอม หรือแจ้งให้ข้ าพเจ้าทราบอีกแต่อย่างใด ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้การคานวณ
ดอกเบี้ย ตามสัญ ญานี้เ ป็ น ไปตามธรรมเนีย มวิ ธี ปฏิ บัติ ของธนาคารทุกประการ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ โต้ แ ย้ งวิ ธี การคานวณ
ดอกเบี้ยของธนาคารแต่ประการใด
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอให้คารับรองต่อธนาคารว่าตั๋วเงินทุกฉบับที่ข้าพเจ้าได้นามาขายลดกับธนาคารตามคาขอฉบับนี้
เป็นตั๋วเงินของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้าได้รับชาระหนี้มาโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมายและตามทางการค้าของข้าพเจ้า
ข้อ 5. เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ตามคาขอนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าตกลงมอบหลักประกัน ดังนี้

ให้ไว้กับธนาคารเป็นประกัน
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็นสิทธิของธนาคารที่จะใช้ดุลยพินิจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทที่ข้า พเจ้ามีอยู่กับ
ธนาคารหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร หรือที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับคืนจากธนาคารรวมทั้งเงินที่ข้าพเจ้ าเป็นเจ้าของ
หรือเป็น เจ้าหนี้ ธนาคาร เพื่อ ช าระหนี้ต้ นเงินและดอกเบี้ยตลอดจนค่าธรรมเนี ยม ค่ าอากรแสตมป์ ค่าภาษี อากร ค่าเบี้ ย
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเงินที่ธนาคารได้ทดรองจ่ายแทนข้าพเจ้าไปก่อน อันเนื่องจากประเมินและทบทวนราคา
ประเมินหลักประกัน หรือเงินจานวนใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องชาระให้แก่ธนาคาร หรือเอกสารนิติกรรมอื่นใดที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทาคาขอฉบับนี้ให้แก่ธนาคารโดยไม่จาต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบรวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้สิทธิยึดหน่วง มิให้
ข้าพเจ้าถอนเงินดังกล่าวนั้นออกไปได้ จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ชาระหนี้แก่ธนาคารจนครบถ้วน ไม่ว่าเงิน นั้นจะฝากอยู่หรือมีอยู่
ณ สานักงานแห่งใดของธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัดและปรากฏว่าใน
บัญชีมีเงินไม่พอหรือไม่มีเงินก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารลงบัญชีเพิ่มยอดหนี้ ได้โดยให้ถือว่าเป็นหนี้เบิกเงินเกิน
บัญชีและยินยอมเสียดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อตกลงที่ข้าพเจ้าทาไว้กับธนาคาร และข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคาร
คิดดอกเบี้ยดังกล่าวโดยวิธีคานวณดอกเบี้ยทบต้น เป็นรายเดือนได้ตามธรรมเนียมและประเพณีข องธนาคารพาณิชย์ต่อไป
จนกว่าข้าพเจ้าจะชาระเสร็จสิ้นให้แก่ธนาคาร
ข้อ 7. บรรดาค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้น เนื่องจากการให้ สินเชื่อตาม
คาขอฉบับนี้ก็ดีตลอดจนค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ธนาคารต้องเสียไปในการฟ้องร้องบังคับชาระหนี้ตามคาขอฉบั บนี้ข้าพเจ้าจะ
เป็นผู้ชาระเองทั้งสิ้น และหากธนาคารได้ทดรองจ่ายแทนข้าพเจ้าไปก่อน ข้าพเจ้าจะชาระคื นให้ธนาคารจนครบถ้วนพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันที่ธนาคารได้ทดรองจ่ายแทนไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้แก่ธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
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ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากต่อไปภายหน้า ธนาคารพิจารณาเห็นว่าทรัพย์สินที่ข้าพเจ้าให้ไ ว้เป็นหลักประกันมี
ราคาไม่พอชาระหนี้ทั้งหมดให้แก่ธนาคารแล้ว ข้าพเจ้าตกลงนาทรัพย์สินอื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารมาวางเป็น
หลักประกันเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอสาหรับการชาระหนี้ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ในกรณี
ที่หลักประกันตามสัญญาฉบับนี้เป็น Standby Letter of Credit (“SBLC”) ระบุวงเงินค้าประกันเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าเมื่อใดก็ตามที่ธนาคารคานวณวงเงินค้าประกันตาม SBLC เป็นเงินตราไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
(อัตรารับซื้อ) เงินตราสกุลนั้นเป็นเงินตราไทยตามที่ธนาคารกาหนด หากปรากฏว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งวงเงินค้าประกัน
ตาม SBLC อันเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนคานวณเป็นเงินตราไทยแล้วต่ากว่าภาระหนี้ทั้งหมด ที่ข้าพเจ้ามี
อยู่กับธนาคารตามคาขอฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะต้องจัดหาหลักประกันอื่นใด หรือ SBLC เพิ่มเติมเพื่อให้มีวงเงินค้าประกัน
เท่ ากับ หรื อ สูง กว่าภาระหนี้ที่ ข้ าพเจ้ามี อ ยู่กับธนาคารตามคาขอฉบั บนี้ โดยข้ าพเจ้าจะดาเนิ น การจั ดหาหลั กประกั น
ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมให้แก่ธนาคารภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
ข้อ 9. นอกเหนือจากทรั พย์สิ นที่ ให้ ไว้เ ป็น หลั กประกั นตามคาขอฉบับนี้ แล้ ว ถ้าหากข้าพเจ้ ามี ทรั พย์สิ นใดๆ ที่
ข้าพเจ้าได้จานอง จานา หรือให้ไว้เป็นประกันหนี้สินประเภทอื่นๆ ของข้าพเจ้าเองหรือเป็นประกันการชาระหนี้ ของบุคคล
อื่น ใดก็ ต าม ไม่ ว่ าทรัพ ย์ สิ น นั้ น จะอยู่ ณ ส านั กงานแห่ งใดของธนาคาร ข้ าพเจ้ าตกลงให้ การจ านอง หรื อ จาน า หรื อ
หลักประกันประเภทอื่นใดนั้น เป็นประกันหนี้สินทั้งหมด ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารและยอมให้ธนาคารนาทรัพย์สินนั้นมาเป็น
หลักประกันการชาระหนี้ที่ข้าพเจ้าจะต้องชาระตามคาขอฉบับนี้ได้ทั้งสิ้น และข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้สิทธิยึดหน่วง หรือ
ยับยั้งมิให้ข้าพเจ้าไถ่ถอนจานอง จานา ทรัพย์สินเหล่านั้นออกไปถ้าธนาคารเห็นว่าการกระทาเช่นนั้น ของข้าพเจ้าจะนามา
ซึ่งความเสียหายแก่ธนาคาร หรือจะทาให้ธนาคาร ไม่ได้รับชาระหนี้ตามคาขอฉบับนี้ได้
ข้อ 10. หากข้อ กาหนดหรื อ เงื่ อ นไขส่ว นใดส่ ว นหนึ่ งของคาขอฉบั บนี้ ไ ม่มี ผ ลใช้ บังคั บ หรื อเป็ น โมฆะ ให้ถื อ ว่ า
ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกาหนดและเงื่อนไขส่วนอื่นๆ
ยังคงมีความสมบูรณ์และยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
ข้อ 11. ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมล่วงหน้าในการที่ธนาคารจะจาหน่าย หรือโอนหนี้ หรือโอนสิทธิ เรียกร้องใน
คาขอฉบับนี้หรือโอนสิทธิจานอง จานา ค้าประกัน หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล
หรือนิติบุคคลเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารสามารถเปิดเผยเอกสาร
นี้ เอกสารหลักประกันรวมถึงข้อมูลเครดิตให้กับผู้ที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิใด ๆ ของธนาคารตามคาขอนี้
ข้อ 12. การที่ธนาคารไม่ใช้สิทธิหรือประวิงการใช้สิทธิใดๆตามที่ระบุไว้ในคาขอนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเรื่อ ง
ดังกล่าว การสละสิทธิหรือการยินยอมให้ข้าพเจ้าไม่ต้องกระทาการตามข้อตกลงใดๆในคาขอนี้ จะไม่มีผลบังคับ จนกว่าจะ
ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
ข้าพเจ้าตกลงให้คาขอขายลดตั๋วเงินฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ งของสัญญาขายลดตั๋วเงิ นฉบับดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี )
และข้าพเจ้าได้รับเงินจากการขายลดตั๋วเงินจากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ………………………………………………………. ผู้ยื่นคาขอและผู้ให้ข้อตกลงยินยอม
(

…………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง

)

