
1/2 

ค ำขอให้ธนำคำรออก Standby Letter of Credit หรือ Counter guarantee หรือ Bank guarantee ต่ำงประเทศ 

วันที่  

ข้ำพเจ้ำ (ผู้ขอออก) มคีวำมประสงคจ์ะขอให้ ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) ออกหนงัสือค้ำประกนัไว้ต่อผู้รับประโยชน์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ผู้ขอออก ชื�อ

ที�อยู่

ผู้รับกำรประกนั 

เฉพำะกรณีขอออกเพ่ือบุคคลอ่ืน  

(ถ้ำไม่มีไม่ต้องกรอก) 

ชื�อ

ที�อยู่

ผู้รับผลประโยชน ์ ชื�อ

ที�อยู่

ชนิดของหนังสือค้ำประกัน 

(ซึ่งต่อไปน้ี จะเรียกรวมกันว่ำ “หนังสือค้ำ

ประกันธนำคำร”) และกฎข้อบังคับต่ำงประเทศ

ตำมหนังสือค้ำประกันธนำคำร (ฉบับล่ำสุด) 

 Standby Letter of Credit     UCP     ISP     Other 

 Counter-Guarantee     URDG     Other 

 Bank Guarantee ให้แก่ผู้รับประโยชน์ในต่ำงประเทศ     URDG     Other 

รูปแบบของหนงัสือค้ำประกนัธนำคำร  รูปแบบตำมเอกสำรแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของค ำขอนี ้

 ตำมรูปแบบที่ธนำคำรเห็นสมควรและเป็นที่ยอมรับแกผู่้รับผลประโยชน ์

สกุลเงินและจ ำนวนเงิน 

วันทีม่ีผล (หำกไม่ระบุให้ถือเป็นวันท่ีออก) 

วันหมดอำย ุ

วัตถุประสงค ์

(รำยละเอียด และ/หรือ อ้ำงถึงสัญญำเลขท่ี

เกี่ยวข้อง) 

1. ข้ำพเจ้ำตกลงปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับต่ำงประเทศที่ระบุไว้ข้ำงต้นทุกประกำรและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค ำขอฉบับนี้ด้วย โดยข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดต่อ

ธนำคำรตำมแบบธรรมเนียมและวิธปีฏิบัติดังกล่ำว

2. ข้ำพเจ้ำตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอให้ออกหนังสือค้ำประกันธนำคำรตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรก ำหนด โดยข้ำพเจ้ำตกลงช ำระ

ค่ำธรรมเนียมล่วงหน้ำ ณ วันที่ออกหนังสือคำ้ประกันธนำคำร และช ำระค่ำธรรมเนียมให้แกธ่นำคำรเป็นครำวๆ ตำมอัตรำที่ธนำคำรเกรียกเก็บและภำยในเวลำ

ที่ธนำคำรก ำหนด เมื่อธนำคำรทวงถำมให้ข้ำพเจ้ำช ำระค่ำธรรมเนียมเป็นครำวๆ จนถึงวันที่ธนำคำรพ้นจำกควำมรับผิดตำมหนังสือค้ำประกันธนำคำร

3. ในกรณีที่ธนำคำรได้รับควำมเสียหำยใดๆ จำกกำรออกหนังสือค้ำประกันธนำคำรตำมค ำขอของข้ำพเจ้ำหรือในกรณีที่ธนำคำรต้องช ำระเงินตำมหนังสือ

ค้ำประกันธนำคำรไปแล้วเพียงใด ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินค่ำเสียหำยและ/หรือเงินที่ธนำคำรได้ช ำระไปแล้วทั้งหมด รวมตลอดถึงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรออกหนังสือค้ำประกันธนำคำร รวมทั้งแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะค่ำใช้จ่ำยจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ค่ำไปรษณีย์อำกร ค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียม

ต่ำงๆ ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรช ำระเงินของธนำคำรคืนให้แก่ธนำคำรจนครบถ้วน

4. เมื่อธนำคำรถูกเรียกร้องให้ช ำระเงินตำมหนังสือค้ำประกันธนำคำร ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิพิจำรณำที่จะช ำระเงินตำมภำระหน้ำที่ของธนำคำร

ตำมหนังสือค้ำประกันธนำคำรโดยไม่จ ำต้องได้รับควำมยินยอมจำกข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้รับกำรประกัน ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำภำระหน้ำที่ของธนำคำรตำม

หนังสือค้ำประกันธนำคำร กับผู้รับผลประโยชน์นั้นแยกต่ำงหำกจำกภำระผูกพันระหว่ำงข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้รับกำรประกันตำมสัญญำหรือข้อตกลงใดๆ ที่มี

ระหว่ำงข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้รับกำรประกันกับผู้รับประโยชน์ ฉะนั้น ธนำคำรมีสิทธิช ำระเงินตำมหนังสือค้ำประกันธนำคำรได้โดยมิพักต้องค ำนึงว่ำมีข้อต่อสู้

ใดๆ ตำมสัญญำหรือข้อตกลงต่ำงหำกระหว่ำงข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้รับกำรประกันกับผูรั้บประโยชน์ โดยเป็นหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้รับกำรประกันที่จะไป

เรียกร้องเอำเองจำกผู้รับประโยชน์ และข้ำพเจ้ำยินยอมสละสิทธิ์ในกำรยกข้อต่อสู้เฉพำะตัวใดๆ ตำมสัญญำและ/หรือข้อตกลงที่มีระหว่ำงข้ำพเจ้ำและ/หรือ

ผู้รับกำรประกันกับผู้รับประโยชน์ขึ้นต่อสู้ธนำคำรเพ่ือปฏิเสธกำรช ำระหนี้คืนให้แก่ธนำคำรตำมค ำขอฉบับนี้ด้วย
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5. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำผิดนัดช ำระค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดในกำรขอให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำประกันธนำคำร และ/หรือผิดนัดช ำระเงินจ ำนวน

ใดๆ ซึ่งต้องช ำระให้แก่ธนำคำรตำมข้อ 2 – 4 ของค ำขอฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงช ำระหนี้ทั้งหมดที่คำ้งคนืให้แกธ่นำคำร พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตรำผิดนัดสูงสุด

ซึ่งธนำคำรมีสิทธิเรียกเก็บจำกลูกค้ำที่ผิดนัดช ำระหนี้ตำมประกำศของธนำคำรที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยในเร่ือง

ดอกเบ้ียและส่วนลดซึ่งให้อ ำนำจธนำคำรพำณิชย์ประกำศอัตรำดอกเบ้ียดังกล่ำวได้เอง และอัตรำดอกเบ้ียดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงได้เป็นครำวๆ 

อัตรำดอกเบ้ียผิดนัดให้เร่ิมคิดค ำนวณตั้งแต่วันที่ธนำคำรเรียกให้ข้ำพเจ้ำช ำระหนี้ หรือวันที่ธนำคำรได้ช ำระเงินตำมหนังสือค้ำประกันธนำคำรหรือวันที่เกิด

ค่ำเสียหำยต่อธนำคำร 

หำกมีเหตุใดๆ อันเป็นสำระส ำคัญที่ท ำให้ธนำคำรเชื่อว่ำจะมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อธรุกิจของขำ้พเจ้ำ ธนำคำรมีสิทธพิิจำรณำเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนด

และเงื่อนไข และ/หรือเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นจำกที่ข้ำพเจ้ำเสียอยู่และ/หรือเรียกให้ข้ำพเจ้ำจัดหำหลักประกันเพ่ิมขึ้นจำกที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อธนำคำร

แล้ว (ถ้ำมี) และ/หรือเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขจำกข้ำพเจ้ำได้ด้วย หรือก ำหนดเงื่อนไขอ่ืนตำมที่ธนำคำร

เห็นชอบ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบต่อไป

6. ในกรณีที่ภำระหนี้ของข้ำพเจ้ำตำมค ำขอฉบับนี้เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธแิปลงภำระหนี้ดังกล่ำวเป็นสกุลเงินบำท โดย

ค ำนวณภำระหนี้ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนจำกสกุลเงินตรำต่ำงประเทศนั้นๆ เป็นสกุลเงินบำทซึ่งธนำคำรประกำศขำยให้แก่ลูกค้ำทั่วไปของธนำคำรในเขต

กรุงเทพมหำนคร ณ วันที่ธนำคำรได้ช ำระเงินตำมหนังสือค้ำประกันธนำคำร และ/หรือวันที่ครบก ำหนดช ำระหนี้ของข้ำพเจ้ำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ

7. นอกเหนือจำกภำระหนี้ของข้ำพเจ้ำตำมข้อ 2 – 6 ของค ำขอฉบับนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชดใช้ค่ำทนำยควำม ค่ำใช้จ่ำยของธนำคำรในกำรติดตำม

ทวงถำม ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำฤชำธรรมเนียมใดๆ ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเอำกับข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้รับกำรประกันเพ่ือเป็นประกันภำระหนี้ดังกล่ำวใน

วรรคแรก ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหักเงินในบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีเงินฝำกใดๆ ของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่กับธนำคำรเพ่ือช ำระหนี้ใดๆ ดังกล่ำว

ข้ำงต้น โดยธนำคำรไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกข้ำพเจ้ำ 

ในกรณีที่เงินบัญชีของข้ำพเจ้ำมีไม่พอช ำระหนี้ให้แก่ธนำคำร ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรน ำภำระหนี้ที่ข้ำพเจ้ำค้ำงช ำระต่อธนำคำรตำมค ำขอฉบับนี้ไป

ลงบัญชีกระแสรำยวันที่มีวงเงนิสินเชื่อเบิกเงนิเกนิบัญชเีป็นหนี้เบิกเงนิเกนิบัญช ีและข้ำพเจ้ำตกลงช ำระดอกเบ้ียทบต้นให้แก่ธนำคำรในอัตรำดอกเบ้ียสูงสุดที่

ธนำคำรมีสิทธิ์เรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปตำมอัตรำที่ธนำคำรประกำศโดยอำศัยอ ำนำจตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งอัตรำดอกเบ้ียดังกล่ำวอำจ

เปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงเป็นคร้ังครำวตำมประกำศของธนำคำร ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในค ำขอเปิดบัญชีกระแสรำยวันและ/หรือ

สัญญำกู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับธนำคำร ข้ำพเจ้ำตกลงช ำระดอกเบ้ียในยอดหนี้ที่ธนำคำรน ำไปลงเป็นยอดคงค้ำงในบัญชีกระแสรำยวันใน

อัตรำดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดตำมวิธกีำรและธรรมเนียมปฏิบัติของธนำคำรพำณิชย์เกี่ยวกับบัญชีกระแสรำยวัน ค ำนวณนับแต่วันที่มีกำรเบิกเงินเกินบัญชี

8. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธพิิจำรณำทบทวนวงเงินทั้งหมดที่ข้ำพเจ้ำได้รับจำกธนำคำรเป็นรำยปี และในกำรทบทวนวงเงินดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอม

ให้ธนำคำรมีสิทธพิิจำรณำปรับเพ่ิมหรือลดวงเงินสินเชื่อประเภทต่ำงๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้รับจำกธนำคำรได้ตำมที่ธนำคำรพิจำรณำเห็นสมควร

  ลงนำม  ผู้ขอออก  

   ลงนำม    ผู้รับกำรประกัน (ถ้ำมี)  

(                                                                            ) 

(                                                                                 ) 
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