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T/R Letter of Credit, Bills for Collection
T/R Open Account, Advance Payment
T/R Domestic Letter of Credit

ทรัสต์รีซีท
วันที่
เพื่ อเป็ นหลั ก ฐานยื นยั นการที่ ธ นาคารทหารไทยธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ ส่ง มอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้ า ตามข้อ 1 ให้ แ ก่ ข้ า พเจ้ า และชํ า ระเงิ นค่ าสิ นค้ าให้แก่
ผู้ขายแทนข้าพเจ้าไปแล้ว โดยที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ชําระเงินให้แก่ธนาคาร ข้าพเจ้าขอให้สัญญาต่อ ธนาคารดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้รับมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้าซึ่ งได้ระบุไ ว้ในรายละเอี ยดของสิ นค้า และจํา นวนเงินตามรายละเอี ยดของสิ นค้า และจําน วนเงิ นตามหนี้ ทรัสต์ซี ทที่ แ นบท้ า ย
หนั ง สื อ นี้ และถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง แห่ ง สั ญ ญานี้ ไ ปจากธนาคารเพื่ อนํ า ไปออกสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ สั่ ง ซื้ อ ไว้ แ ล้ ว โดยที่ ยั ง มิ ไ ด้ ชํ า ระเงิ นค่ า สิ น ค้ า ตามจํ า นวนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ยด
แนบท้ายให้แก่ธ นาคาร โดยเอกสารแสดงสิ ทธิ ดัง กล่าวถือว่าเป็นเอกสารที่ ธนาคารใช้เป็นพยานหลั กฐานการชํา ระเงิ นตามดราฟต์ที่ข้า พเจ้าได้รับรองแล้วข้า งท้า ยนี้หรื อ ตาม
ใบเรียกเก็ บเงิ น ข้างท้า ยสั่ ง จ่ ายเงิ น ให้ แก่ ธ นาคาร ข้าพเจ้ารับรองว่ากรรมสิ ท ธิ์ ในสิ นค้า ตามเอกสารแสดงสิ ท ธิดั ง กล่าวเป็ นของธนาคารแต่เ พี ยงผู้เ ดี ยว และการที่ธนาคารได้
ยิ นยอมให้ ข้ า พเจ้ า ได้ ยึด ถื อ ครอบครองเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้ า นั้ นเป็ นการกระทํ า เพื่ อประโยชน์ ข องข้ า พเจ้ า ในการชํ า ระหนี้ ทรั สต์ รีซี ท ให้ แ ก่ ธ นาคา ร โดยข้ า พเจ้ า ตกลงที่
จะนําสินค้าลงจากเรือเก็บรักษาและยึดถือสิ นค้าดังกล่าวไว้ในฐานะตัวแทนของธนาคารโดยถือเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีอิสระที่จะขายสิ นค้าดังกล่าวเพื่ อนําเงิ นเข้า
บั ญ ชี ห รื อ รั บ ไว้ เ ป็ น เงิ น สด ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ตกลงจะชํ า ระคื น เงิ น ที่ ธ นาคารได้ ชํ า ระให้ แ ก่ ผู้ ข ายไปแล้ ว คื น ให้ แ ก่ ธ นาคารเป็ น สกุ ล เงิ น เดี ยวกั บ ที่ ธ นาคารได้ ชํ า ระให้ แ ก่ ผู้ ข าย
ไปแล้ ว หรื อ เป็ นสกุ ลเงิ นบาทตามที่ ต กลงไว้กั บธนาคาร และ ธนาคารได้ แ จ้ ง ยื นยั นข้ อ มู ลต่ อข้ าพเจ้ าเกี่ ยวกั บสกุ ลเงิ นที่ ข อให้ ข้ าพเจ้ า ชํ าระเงิ นคื น อั ต ราแลกเปลี่ ยนที่ ใช้ ในกรณี
ชําระคืนเป็นเงินบาท กําหนดเวลาชําระ อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดชําระดอกเบี้ย (ซึ่งเรียกว่า “Advice Maturity Date under Trust Receipt") ผ่านช่องทางการ ให้บริการต่างๆ
รวมทั้งแต่ไม่จํากัดเฉพาะ โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรสาร, e-mail, SMS Alert ฯลฯ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูล Advice Maturity Date under Trust Receipt ที่พิมพ์ ออก
มาจากระบบจัดเก็บข้อมูลของธนาคาร เป็นพยานหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นที่ยุติใช้ยันต่อ ข้าพเจ้าได้ โดยธนาคารไม่จําต้องให้ข้าพเจ้าลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่ มเติม
ข้าพเจ้าจะขายสิ นค้าและชําระเงินที่ได้รับทั้งหมดให้ธนาคารทันที่เพื่ อเป็นการปลดภาระและความรับผิดของข้าพเจ้าตามที่กล่าวถึงในที่นี้ และที่มีอยู่กับธนาคาร โดยจะให้รายละเอี ยด
แก่ ธ นาคารเกี่ ย วกั บ การขายแต่ ล ะครั้ ง เมื่ อ มี ก ารส่ งเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ นํ า มาและฝากไว้ ที่ โ รง เก็ บ สิ นค้ า ธนาคารที่ มี ใ บประทวนสิ นค้ า ในนา มของธนาคารเพื่ อใช้ แ ทน
บรรดาเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับจากธนาคาร และเพื่ อเป็นหลักประกันต่อเนื่องในภาระและความรับผิดดังกล่าว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงที่จะส่ งมอบเงินที่ได้รับให้แก่ธนาคารในทันทีในกรณีขายสิ นค้า เพื่ อชําระหนี้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารตามสั ญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าและ ธนาคาร
ตกลงกั นให้ ข้ า พเจ้ า ชํ า ระหนี้ คื นเป็ นสกุ ลเงิ นบาท ข้ า พเจ้ า จะนํ า เงิ นตราไทยมาซื้อ เงิ นตรา ต่ า งประเทศดั ง กล่ า ว จากธนาคาร โดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ า งประเทศเป็น
เงินตราไทยตามที่ตกลงไว้กับธนาคารใน Advice Maturity Date under Trust Receipt หรือตามอั ตราธนาคารกําหนด ณ วันที่ครบกําหนดตาม Advice Maturity Date under
Trust Receipt พร้อมทั้งดอกเบี้ยของเงินจํานวนดังกล่าวในอัตราตามที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
ข้อ 3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดชําระเงินคืนให้แก่ธนาคารภายในกําหนดเวลาตามข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชําระดอกเบี้ยในอั ตรา ผิดนัดสู งสุ ดที่ธนาคารจะประกาศเป็นครั้งคราว
ภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ปฏิบัติ เกี่ยวกับอั ตราดอกเบี้ยและส่ วนลด คํานวณจากยอดคงค้างที่ระบุใน Advice Maturity
Date under Trust Receipt นับจากวันถัดจากวันครบกาหนดระบุใน Advice Maturity Date under Trust Receipt จนถึงวันที่ข้าพเจ้าชําระหนี้ตามสั ญญาฉบับนี้คืนธนาคารจน
ครบถ้วน รวมทั้งยินยอมเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับหนี้ทรัสต์รีซีทตามสัญญานี้ทุกประการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแปลงภาระหนี้ที่เป็นสกุ ลเงิน
ต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกําหนด ณ วันแปลงภาระหนี้ดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงด้วยว่า จะเก็บรักษาสินค้านั้น ผลผลิต หรือเงินที่ได้จากสิ่ งดังกล่าว ไม่ว่าในรูปเงินสด ตัวสั่งจ่ายเงิน หรือ บัญชี โดยแยกต่างหากให้เห็นได้ชัดว่าเป็นทรัพย์ สิน
ของธนาคาร และข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าเช่าโกดัง ค่าเก็บรักษาสิ นค้า ค่าใช้จ่ายในการออก สินค้าและค่าอากรขาเข้าของสินค้าทั้งสิ้ น โดยข้าพเจ้ายอมรับมอบไว้ในฐานะผู้รับฝากจาก
ธนาคารและจะเก็บรักษาไว้เพื่ อประโยชน์ของ ธนาคาร โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆจากธนาคาร
ข้าพเจ้าตกลงที่จะเอาประกันภั ยสิ นค้าดังกล่าวเต็มมูลค่าสิ นค้า และเป็นผู้เสี ยค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด โดยระบุในกรมธรรม์ประกันภั ยให้ธ นาคารเป็นผู้รับประโยชน์ แต่ผู้เดีย วและ
ข้าพเจ้าจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ธนาคารเก็บไว้ทันที่ที่ทําสัญญาประกันภัย เสร็จเรียบร้อย
ข้อ 5. ในกรณีที่เอกสารส่ งสิ นค้ามีข้อกําหนดเงื่อนไขไม่ตรงกับข้อกําหนด และ/หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือเอกสารใดๆที่เกี่ ยวข้อง หรือในกรณีที่เอกสารการ
ส่งสินค้า และ/หรือสินค้าเกิดความเสี ยหาย หรือสูญหายทั้งหมดหรือแต่บางส่ วน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ การทําลาย, ทําให้เสื่อมค่าเสื่อมราคา หรือไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ (รวมถึงเหตุ
สุดวิสัย) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชําระเงินค่าสินค้าให้กับธนาคาร จนครบถ้วน
ข้อ 6. ธนาคารอาจจะยกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้และเข้ายึดเอาสินค้า หรือค่าตอบแทนที่ได้จากสินค้า กรณีที่มีการขายสินค้ า หรือเงินที่ได้ค้นพบ หรือใน กรณี
ที่มีเหตุสงสั ยใดๆ หรือการที่ข้าพเจ้าไม่ได้ โอนสิ ทธิ์ หรือไม่ปฏิบัติตามสั ญ ญาข้อหนึ่งข้อ ใดหรือไม่ ชํา ระเงินเมื่อถึ งกํา หนดจากการรั บรองใดๆ ที่ระบุถึงในที่ นี้ห รือภายใต้เครดิ ต ที่
ธนาคารกําหนดให้ในบัญชีของข้าพเจ้า หรือในหนี้ ใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคารจากความผูกพั น การรับรองหนี้ และความรับผิดทั้งหมดของข้าพเจ้าที่มีอยู่ (ไม่ว่าธนาคารจะ
แจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม) โดยให้ถึงกําหนดชําระทันที
ข้อ 7. ความรับผิดของข้าพเจ้าในการชําระเงินเมื่อถึงกําหนดจากดราฟต์ที่ได้รับรองใดๆตั๋วแลกเงินหรือหนี้สินใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ จะไม่สิ้นสุดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(1) เนื่องจากสินค้าที่ปรากฏในเอกสารที่ธนาคารส่ งมอบในที่นี้ ไม่ได้รับการแจ้ง ไม่ได้ส่งมอบ หรือไม่ได้มีการผ่านพิ ธีการศุลกากร
(2) เนื่องจากมีเหตุที่เกิดขึ้นล่วงหน้า สงคราม หรือข้อจํากัดในการใช้ หรือความสั บสนในการขนส่ ง หรือการบังคับจําหน่ายออกโดยฝ่ายบริหาร หรือด้วยสาเหตุ ทาง
การเมือง หรือจากผลของการออกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใหม่ของรัฐทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ
(3) เนื่องจากไม่มีการขนส่ ง หรือจากการบังคั บเอาโดยรัฐไม่ว่า ในประเทศหรือต่า งประเทศอั นส่ ง ผลให้มีการยึ ดหรือ ทําลาย ห รือทําให้ได้รับความเสี ยหายจากการ
กระทํานั้นไม่ว่าจะมีการประกันสาเหตุเหล่านั้นไว้หรือไม่
(4) หรือเนื่องจากกฎหมาย และ/หรือระเบียบใดๆ ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศอันส่ งผลต่อทรัสตรีซีทนี้หรือต่อสิ นค้า
ข้อ 8. ข้าพเจ้าจะแจ้งธนาคารในทันทีในกรณีที่มีการเฉลี่ยค่าเสี ยหายในทรัพย์สินใดๆ การไม่มีการขนส่ ง สินค้าขาดจํานวน ไม่มีการส่งมอบ หรือสินค้าถูกยึด, อายัด หรือเหตุอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นอันไม่ใช่เหตุปกติ และไม่ใช้วิธีการทั่วไปทางธุรกิจ
ข้อ 9. ข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าธนาคารได้สละสิทธิใ์ ดๆ ในที่นี้ที่เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต ดราฟต์ หรือเอกสารอื่นใด เว้นแต่ธนาคาร จะได้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทบทวน เปลี่ยนแปลง เพิ่ ม ลด หรือกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัสตรีซีทใหม่ได้ตามที่จําเป็น โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
ข้าพเจ้า
ข้ อ 11. ข้ า พเจ้ า ตกลงยิ นยอมให้ ธ นาคารมี อํานาจในเวลาใด ๆ ที่ จะเปิ ด เผยข้ อ มู ลเครดิ ต ของข้ าพเจ้ าให้ แ ก่ บริ ษัท ข้ อ มู ลเครดิ ต จํ า กั ด หรื อในชื่ อ นิ ติ บุค คลอื่ นใดที่ จัด ตั้ ง ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต (“บริษัทข้อมูลเครดิต") เพื่ อให้บริษัท ข้อมูลเครดิตเปิดเผยให้แก่สมาชิก สถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลอื่น เพื่ อประโยชน์ ใน
การวิเคราะห์การอํ านวยสิ นเชื่อ และเพื่ อสอบทานแก้ไข ข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าให้ถูกต้อง ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแท นใด ๆ หรือค่าเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากการ
กระทําดังกล่าวของ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต
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ข้อ 12. ข้าพเจ้ารับรองว่า การขอรับบริการ และ/หรือ การขอรับสินเชื่อตามคาขอฉบับนี้ เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า และเอกสารทั้งหมดรวมถึ งข้อมูลใดๆ ในเอกสารที่ใช้
เป็นหลักฐานในการขอรับบริการ และ/หรือ ขอรับสิ นเชื่อ มีความถูกต้องแท้จริง มีผลสมบูรณ์และใช้บังคั บได้ตามกฎหมายสามารถใช้เป็นพยานห ลั กฐานในการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อ ง
ระหว่างคู่สัญญากันได้ และไม่เป็นเอกสารที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่ นใดมาก่อน
ข้อ 13. ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมให้ธนาคาร เก็บ รวมรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้า รวมทั้งข้อมูลที่ปรากฏใ นคาขอ และ/ หรือ เอกสารที่ได้
นาส่ งแก่ธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อการให้บริการ การให้สินเชื่อ และการบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ และ/หรือ ขอรับสิ นเชื่อ และที่ระบุใน
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริ การระบบโครงสร้างพื้ นฐานทาง
ดิจิทัล ผู้ให้บริก ารฐานข้อมูลเพื่ อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน รวมทั้งสมาชิกของระบบดังกล่าวและระบบที่เกี่ยวข้องที่ธนาคารใช้เพื่ อการใ ห้บริการ และ/หรือ ให้
สิ นเชื่ อ โดยให้ ผู้รับข้ อ มู ลสามารถเก็ บ รวบรวม ใช้ ข้ อ มู ลเพื่ อประโยชน์ ในการให้ บริ ก าร และ/หรื อ ให้ สินเชื่ อ การประ เมิ นความเสี่ ยงของธนาคาร และ/ หรื อ สมาชิ ก ของระบบ
ดังกล่าว
ข้อ 14. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ กฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้
ดาเนินการให้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่วนบุคคล หรือ ดาเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าประการใด
ข้าพเจ้าตกลงรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ”

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและสินค้า
Trust Receipt No.
Amount under Draft / Invoice

L/C or DLC No.

B/C No.

Description of Goods

Vessel

Maturity Date

USD

เอกสารที่ได้รับ
Invoice

Insurance Policy or Certificate

Weight and Measurement

Packing List

Bill of Lading

Drawer/ Beneficiary's Certificate

Airway Bill

Others

.......................................................................................

(

)
ลายมือชื่อผูม
้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

สัญญาคําประกัน
ข้าพเจ้า ผู้คําประกันรับทราบเงื่อนไขข้อสั ญญาดังกล่าวข้างต้นแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมผูกพั นคําประกันตามเงื่อนไขข้อ สั ญญาที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ทาไว้กับ
ธนาคารตามสั ญญานี้ หรือที่จัดทาขึ้นใหม่ในภายหน้าหรือที่ จะเปลี่ยนแปลงไปทุก ประการและยิ นยอม รับผิด ในฐานะผู้คํา ประกันอย่างลูก หนี้ ร่ว มจนกว่าธนาคารจะได้ รับชํา ระหนี้
เสร็จสิ้น
เพื่ อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี้

ลงชื่อ

ผู้ค้าประกัน

(

ลงชื่อ
(

)

พยาน

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
)

ผู้ค้าประกัน

(

)

พยาน
)

Signature verified by ……………..........………………......
2/2

