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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  

เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการท่ีธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าตามข้อ 1 ให้แก่ข้าพเจ้าและชําระเงินค่าสินค้าให้แก่ 

ผู้ขายแทนข้าพเจ้าไปแล้ว โดยท่ีข้าพเจ้ายังไม่ได้ชําระเงินให้แก่ธนาคาร ข้าพเจ้าขอให้สัญญาต่อ ธนาคารดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้รับมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้าและจํานวนเงินตามรายละเอียดของสินค้า และจําน วนเงินตามหน้ีทรัสต์ซีทท่ีแนบท้าย 

หนังสือน้ี  และถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาน้ีไปจากธนาคารเพ่ือนําไปออกสินค้าท่ีได้ ส่ังซื้อไว้แล้ว โดยท่ียังมิได้ชําระเงินค่าสินค้าตามจํานวนท่ีระบุไว้ในรายละเอียด 

แนบท้ายให้แก่ธนาคาร โดยเอกสารแสดงสิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นเอกสารท่ี ธนาคารใช้เป็นพยานหลักฐานการชําระเงินตามดราฟต์ท่ีข้าพเจ้าได้รับรองแล้วข้างท้ายน้ีหรือตาม  

ใบเรียกเก็บเงินข้างท้ายส่ังจ่ายเงินให้แก่ธนาคาร ข้าพเจ้ารับรองว่ากรรมสิทธ์ิในสินค้าตามเอกสารแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว และการท่ีธนาคารได้ 

ยินยอมให้ข้าพเจ้าได้ยึดถือครอบครองเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าน้ันเป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของข้าพเจ้าในการชําระหน้ีทรัสต์รีซีทให้แก่ธนาคา ร โดยข้าพเจ้าตกลงท่ี 

จะนําสินค้าลงจากเรือเก็บรักษาและยึดถือสินค้าดังกล่าวไว้ในฐานะตัวแทนของธนาคารโดยถือเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีอิสระท่ีจะขายสินค้าดังกล่าวเพ่ือนําเงินเข้า 

บัญชีหรือรับไว้เป็นเงินสด ท้ังน้ี ข้าพเจ้าตกลงจะชําระคืนเงินท่ีธนาคารได้ชําระให้แก่ผู้ขายไปแล้วคืนให้แก่ธนาคารเป็นสกุลเงินเดี ยวกับท่ีธนาคารได้ชําระให้แก่ ผู้ขาย 

ไปแล้วหรือเป็นสกุลเงินบาทตามท่ีตกลงไว้กับธนาคาร และ ธนาคารได้แจ้งยืนยันข้อมูลต่อข้าพเจ้าเกี่ยวกับสกุลเงินท่ีขอให้ข้าพเจ้าชําระเงินคืน อัตราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในกรณี  

ชําระคืนเป็นเงินบาท กําหนดเวลาชําระ อัตราดอกเบ้ีย วันครบกําหนดชําระดอกเบ้ีย (ซึ่งเรียกว่า “Advice Maturity Date under Trust Receipt") ผ่านชอ่งทางการ ให้บริการต่างๆ 

รวมท้ังแต่ไม่จํากัดเฉพาะ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี, โทรสาร, e-mail, SMS Alert ฯลฯ  โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูล Advice Maturity Date under Trust Receipt ท่ีพิมพ์ออก 

มาจากระบบจัดเก็บข้อมูลของธนาคาร เป็นพยานหลักฐานท่ีถูกต้องและเป็นท่ียุติใช้ยันต่อ ข้าพเจ้าได้ โดยธนาคารไม่จําต้องให้ข้าพเจ้าลงนามในเอกสารใดๆ เพ่ิมเติม 

ข้าพเจ้าจะขายสินค้าและชําระเงินท่ีได้รับท้ังหมดให้ธนาคารทันท่ีเพ่ือเป็นการปลดภาระและความรับผิดของข้าพเจ้าตามท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีและท่ีมีอยู่กับธนาคาร โดยจะให้รายละเอียด 

แก่ธนาคารเกี่ยวกับการขายแต่ละคร้ังเม่ือมีการส่งเงินท่ีได้ รับ หรือนํามาและฝากไว้ ท่ีโรง เก็บสินค้าธนาคารท่ีมีใบประทวนสินค้าในนา มของธนาคารเพ่ือใช้แทน 

บรรดาเอกสารท่ีข้าพเจ้าได้รับจากธนาคาร และเพ่ือเป็นหลักประกันต่อเน่ืองในภาระและความรับผิดดังกล่าว 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะส่งมอบเงินท่ีได้รับให้แก่ธนาคารในทันทีในกรณีขายสินค้า เพ่ือชําระหน้ีอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารตามสัญญาฉบับน้ี ในกรณีท่ีข้าพเจ้าและ ธนาคาร 

ตกลงกันให้ข้าพเจ้าชําระหน้ีคืนเป็นสกุลเงินบาท ข้าพเจ้าจะนําเงินตราไทยมาซื้อเงินตรา ต่างประเทศดังกล่าว จากธนาคาร โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็น 

เงินตราไทยตามท่ีตกลงไว้กับธนาคารใน Advice Maturity Date under Trust Receipt หรือตามอัตราธนาคารกําหนด ณ วันท่ีครบกําหนดตาม Advice Maturity Date under 

Trust Receipt พร้อมท้ังดอกเบ้ียของเงินจํานวนดังกล่าวในอัตราตามท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร 

ข้อ 3. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าผิดนัดชําระเงินคืนให้แก่ธนาคารภายในกําหนดเวลาตามข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชําระดอกเบ้ียในอัตรา ผิดนัดสูงสุดท่ีธนาคารจะประกาศเป็นคร้ังคราว 

ภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียและส่วนลด คํานวณจากยอดคงค้างท่ีระบุใน Advice Maturity 

Date under Trust Receipt นับจากวันถัดจากวันครบก าหนดระบุใน Advice Maturity Date under Trust Receipt จนถึงวันท่ีข้าพเจ้าชําระหน้ีตามสัญญาฉบับน้ีคืนธนาคารจน 

ครบถ้วน รวมท้ังยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับหน้ีทรัสต์รีซีทตามสัญญาน้ีทุกประการ นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแปลงภาระหน้ีท่ีเป็นสกุลเงิน 

ต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารกําหนด ณ วันแปลงภาระหน้ีดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงด้วยว่า จะเก็บรักษาสินค้าน้ัน ผลผลิต หรือเงินท่ีได้จากส่ิงดังกล่าว ไม่ว่าในรูปเงินสด ตัวส่ังจ่ายเงิน หรือ บัญชี โดยแยกต่างหากให้เห็นได้ชัดว่าเป็นทรัพย์สิน 

ของธนาคาร  และข้าพเจ้ายอมเสียค่าเช่าโกดัง ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการออก สินค้าและค่าอากรขาเข้าของสินค้าท้ังส้ิน โดยข้าพเจ้ายอมรับมอบไว้ในฐานะผู้รับฝากจาก 

ธนาคารและจะเก็บรักษาไว้เพ่ือประโยชน์ของ ธนาคาร โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆจากธนาคาร 

ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะเอาประกันภัยสินค้าดังกล่าวเต็มมูลค่าสินค้า และเป็นผู้เสียค่าเบ้ียประกันภัยท้ังหมด โดยระบุในกรมธรรม์ประกันภัยให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์แต่ผู้เดียวและ 

ข้าพเจ้าจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ธนาคารเก็บไว้ทันท่ีท่ีทําสัญญาประกันภัย เสร็จเรียบร้อย 

ข้อ 5. ในกรณีท่ีเอกสารส่งสินค้ามีข้อกําหนดเงื่อนไขไม่ตรงกับข้อกําหนด และ/หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือเอกสารใดๆท่ีเกี่ ยวข้อง หรือในกรณีท่ีเอกสารการ 

ส่งสินค้า และ/หรือสินค้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหายท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ การทําลาย, ทําให้เส่ือมค่าเส่ือมราคา หรือไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ (รวมถึงเหตุ 

สุดวิสัย) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชําระเงินค่าสินค้าให้กับธนาคาร จนครบถ้วน 

ข้อ 6. ธนาคารอาจจะยกเลิกสัญญาน้ีก่อนครบกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้และเข้ายึดเอาสินค้า หรือค่าตอบแทนท่ีได้จากสินค้า กรณีท่ีมีการขายสินค้า หรือเงินท่ีได้ค้นพบ หรือใน กรณี 

ท่ีมีเหตุสงสัยใดๆ หรือการท่ีข้าพเจ้าไม่ได้โอนสิทธ์ิ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดหรือไม่ชําระเงินเม่ือถึงกําหนดจากการรับรองใดๆ ท่ีระบุถึงในท่ีน้ีหรือภายใต้เครดิตท่ี  

ธนาคารกําหนดให้ในบัญชีของข้าพเจ้า หรือในหน้ี ใดๆ ของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่กับธนาคารจากความผูกพัน การรับรองหนี้ และความรับผิดทั้งหมดของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ (ไม่ว่าธนาคารจะ 

แจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม) โดยให้ถึงกําหนดชําระทันท ี 

ข้อ 7. ความรับผิดของข้าพเจ้าในการชําระเงินเม่ือถึงกําหนดจากดราฟต์ท่ีได้รับรองใดๆตั๋วแลกเงินหรือหน้ีสินใดๆ ตามสัญญาฉบับน้ี จะไม่ส้ินสุดลงหรือมีการเปล่ียนแปลง 

(1) เน่ืองจากสินค้าท่ีปรากฏในเอกสารท่ีธนาคารส่งมอบในท่ีน้ี ไม่ได้รับการแจ้ง ไม่ได้ส่งมอบ หรือไม่ได้มีการผ่านพิธีการศุลกากร

(2) เน่ืองจากมีเหตุท่ีเกิดขึ้นล่วงหน้า สงคราม หรือข้อจํากัดในการใช้ หรือความสับสนในการขนส่ง หรือการบังคับจําหน่ายออกโดยฝ่ายบริหาร  หรือด้วยสาเหตุทาง

การเมือง หรือจากผลของการออกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใหม่ของรัฐท้ังภายในประเทศและ ต่างประเทศ 

(3) เน่ืองจากไม่มีการขนส่ง หรือจากการบังคับเอาโดยรัฐไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศอันส่งผลให้มีการยึดหรือทําลาย หรือทําให้ได้รับความเสียหายจากการ

กระทําน้ันไม่ว่าจะมีการประกันสาเหตุเหล่าน้ันไว้หรือไม่ 

(4) หรือเน่ืองจากกฎหมาย และ/หรือระเบียบใดๆ ของรัฐท้ังในประเทศและต่างประเทศอันส่งผลต่อทรัสตรีซีทน้ีหรือต่อสินค้า

ข้อ 8. ข้าพเจ้าจะแจ้งธนาคารในทันทีในกรณีท่ีมีการเฉล่ียค่าเสียหายในทรัพย์สินใดๆ การไม่มีการขนส่ง สินค้าขาดจํานวน ไม่มีการส่งมอบ หรือสินค้าถูกยึด, อายัด หรือเหตุอ่ืนๆ ท่ี 

เกิดขึ้นอันไม่ใช่เหตุปกติ และไม่ใช้วิธีการท่ัวไปทางธุรกิจ 

ข้อ 9. ข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าธนาคารได้สละสิทธ์ิใดๆ ในท่ีน้ีท่ีเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต ดราฟต์ หรือเอกสารอ่ืนใด เว้นแต่ธนาคาร จะได้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทบทวน เปล่ียนแปลง เพ่ิม ลด หรือกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับทรัสตรีซีทใหม่ได้ตามท่ีจําเป็น โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก 

ข้าพเจ้า

ข้อ 11. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจในเวลาใด ๆ ท่ีจะเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิต จํากัด หรื อในชื่อนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีจัดตั้งขึ้นตาม 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต (“บริษัทข้อมูลเครดิต") เพ่ือให้บริษัท ข้อมูลเครดิตเปิดเผยให้แก่สมาชิก สถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ใน 

การวิเคราะห์การอํานวยสินเชื่อ และเพ่ือสอบทานแก้ไข ข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าให้ถูกต้อง ท้ังน้ี โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการ 

กระทําดังกล่าวของ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต 
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ข้อ 12. ข้าพเจ้ารับรองว่า การขอรับบริการ และ/หรือ การขอรับสินเชื่อตามค าขอฉบับน้ี เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า และเอกสารท้ังหมดรวมถึงข้อมูลใดๆ ในเอกสารท่ีใช้

เป็นหลักฐานในการขอรับบริการ และ/หรือ ขอรับสินเชื่อ มีความถูกต้องแท้จริง มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการใช้สิทธิเรียกร้อง

ระหว่างคู่สัญญากันได้ และไม่เป็นเอกสารท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดมาก่อน 

ข้อ 13.  ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมให้ธนาคาร เก็บ รวมรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้า  รวมท้ังข้อมูลท่ีปรากฏในค าขอ และ/ หรือ เอกสารท่ีได้

น าส่งแก่ธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการให้บริการ การให้สินเชื่อ และการบริหารความเส่ียงของธนาคาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ และ/หรือ ขอรับสินเชื่อ และท่ีระบุใน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร นอกจากน้ีข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

ดิจิทัล ผู้ให้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน รวมท้ังสมาชิกของระบบดังกล่าวและระบบท่ีเกี่ยวข้องท่ีธนาคารใช้เพ่ือการให้บริการ และ/หรือ ให้

สินเชื่อ โดยให้ผู้รับข้อมูลสามารถเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ และ/หรือ ให้สินเชื่อ การประ เมินความเส่ียงของธนาคาร และ/ หรือ สมาชิกของระบบ

ดังกล่าว 

ข้อ 14. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ในกรณีท่ีข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้

ด าเนินการให้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนบุคคล หรือ ด าเนินการใดๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าประการใด 

ข้าพเจ้าตกลงรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดทุกประการ” 

รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและสินค้า 

Trust Receipt No. L/C or DLC No. B/C No. 

Amount under Draft / Invoice Description of Goods Vessel Maturity Date 

เอกสารท่ีได้รับ 

 Invoice Insurance Policy or Certificate Weight and Measurement Packing List 

 Bill of Lading Drawer/ Beneficiary's Certificate Airway Bill Others 

สัญญาคําประกัน 

ข้าพเจ้าผู้คําประกันรับทราบเงื่อนไขข้อสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมผูกพันคําประกันตามเงื่อนไขข้อ สัญญาท่ีบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ท าไว้กับ

ธนาคารตามสัญญาน้ี หรือท่ีจัดท าขึ้นใหม่ในภายหน้าหรือท่ีจะเปล่ียนแปลงไปทุกประการและยินยอม รับผิดในฐานะผู้คําประกันอย่างลูกหน้ีร่วมจนกว่าธนาคารจะได้รับชําระหน้ี 

เสร็จส้ิน 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายน้ี 

Signature verified by ……………..........………………...... 

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

 ( ) 

 ลายมือชื่อผูม้ีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

ลงช่ือ ผู้ค้าประกัน ลงช่ือ ผู้ค้าประกัน 

( )

ลงช่ือ พยาน ลงช่ือ พยาน 

( )

( )

( )
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