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 T/R Letter of Credit, Bills for Collection 

 T/R Open Account, Advance Payment 

 T/R Domestic Letter of Credit 

ทรัสต์รซีีท 

วันที่  ……………………………………. 

เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินสินค้าตามข้อ 1 ให้แก่ข้าพเจ้าและชําระเงิน

ค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายแทนข้าพเจ้าไปแล้ว โดยที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ชําระเงินให้แก่ธนาคาร ข้าพเจ้าขอให้สัญญาต่อ ธนาคารดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้รับมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้าและจํานวนเงินตามรายละเอียดของสินค้า และจํานวนเงินตาม

หนี้ทรัสต์ซีท ที่แนบท้ายหนังสือนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปจากธนาคาร เพ่ือนําไปออกสินค้าที่ได้ส่ังซื้อไว้แล้ว โดยที่ยังมิได้ชําระเงินค่าสินค้าตาม

จํานวนที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายให้แก่ธนาคาร โดยเอกสารแสดงสิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นเอกสารที่ ธนาคารใช้เป็นพยานหลักฐานการชําระเงินตาม

ดราฟต์ที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วข้างท้ายนี้ หรือตามใบเรียกเก็บเงินข้างท้ายส่ังจ่ายเงินให้แก่ ธนาคาร ข้าพเจ้ารับรองว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าตามเอกสาร

แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว และการที่ธนาคารได้ยินยอมให้ ข้าพเจ้าได้ยึดถือครอบครองเอกสารแสดงสิทธิในสินค้านั้นเป็นการ

กระทําเพ่ือประโยชน์ของข้าพเจ้าในการชําระหนี้ทรัสต์รีซีทให้แก่ธนาคาร โดย ข้าพเจ้าตกลงที่จะนําสินค้าลงจากเรือ เก็บรักษาและยึดถือสินค้าดังกล่าวไว้ใน

ฐานะตัวแทนของธนาคารโดยถือเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีอิสระที่จะขายสินค้าดังกล่าวเพ่ือนําเงินเข้าบัญชีหรือรับไว้เป็นเงินสด ทั้งนี้ ข้าพเจ้า

ตกลง จะชําระคืนเงินที่ธนาคารได้ชําระให้แก่ ผู้ขายไปแล้ว คืนให้แก่ธนาคารเป็นสกุลเงินเดียวกับที่ธนาคารได้ชําระให้แก่ผู้ขายไปแล้ วหรือเป็นสกุลเงินบาท 

ตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร และ ธนาคารได้แจ้งยืนยันข้อมูลต่อข้าพเจ้าเกี่ยวกับสกุลเงินที่ขอให้ข้าพเจ้าชําระเงินคืน อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในกรณีชําระคืนเป็น

เงินบาท กําหนดเวลาชําระ อัตราดอกเบ้ีย วันครบกําหนดชําระดอกเบ้ีย (ซึ่งเรียกว่า “Advice Maturity Date under Trust Receipt") ผ่านช่องทางการ 

ให้บริการต่างๆ รวมทั้งแต่ไม่จํากัดเฉพาะ โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรสาร, Email, SMS Alert ฯลฯ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูล Advice Maturity Date 

under Trust Receipt ที่พิมพ์ออกมาจากระบบจัดเก็บข้อมูลของธนาคาร เป็นพยานหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นที่ยุติใช้ยันต่อ ข้าพเจ้าได้ โดยธนาคารไม่

จําต้องให้ข้าพเจ้าลงนามในเอกสารใดๆ เพ่ิมเติม 

ข้าพเจ้าจะขายสินค้าและชําระเงินที่ได้รับทั้งหมดให้ธนาคารทันที่เพ่ือเป็นการปลดภาระและความรับผิดของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวถึง ในที่ นี้ และที่มีอยู่กับ

ธนาคาร โดยจะให้รายละเอียดแก่ธนาคารเกี่ยวกับการขายแตล่ะคร้ังเมื่อมกีารส่งเงินทีไ่ด้รับ หรือนํามาและฝากไว้ที่โรง เก็บสินค้าธนาคารที่มีใบประทวนสินคา้

ในนามของธนาคาร เพ่ือใช้แทนบรรดาเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับจากธนาคาร และเพ่ือเป็นหลักประกันต่อเนื่องในภาระและความรับผิดดังกล่าว 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงที่จะส่งมอบเงินที่ได้รับให้แก่ธนาคารในทันทีในกรณีขายสินค้า เพ่ือชําระหนี้อ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร ตามสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่

ข้าพเจ้าและธนาคารตกลงกันให้ข้าพเจ้าชําระหนี้คืนเป็นสกุลเงินบาท ข้าพเจ้าจะนําเงินตราไทยมาซื้อเงินตรา ต่างประเทศดังกล่าวจากธนาคาร โดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามที่ตกลงไว้กับธนาคารใน Advice Maturity Date under Trust Receipt หรือตามอัตราธนาคารกําหนด 

ณ วันที่ครบกําหนดตาม Advice Maturity Date under Trust Receipt พร้อม ทั้งดอกเบ้ียของเงินจํานวนดังกล่าวในอัตราตามที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร 

ข้อ 3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดชําระเงินคืนให้แก่ธนาคารภายในกําหนดเวลาตามข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชําระดอกเบ้ียในอัตรา ผิดนัดสูงสุดที่ธนาคารจะ

ประกาศเป็นคร้ังคราว ภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียและส่วนลด คํานวณ

จากยอดคงค้างที่ระบุใน Advice Maturity Date under Trust Receipt นับจากวันถัดจากวันครบ กําหนดที่ระบุใน Advice Maturity Date under Trust 

Receipt จนถึงวันที่ข้าพเจ้าชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้คืนธนาคารจนครบถ้วน รวมทั้ง ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับหนี้ทรัสต์รีซีท

ตามสัญญานี้ทุกประการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแปลง ภาระหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร

กําหนด ณ วันแปลงภาระหนี้ดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงด้วยว่า จะเก็บรักษาสินค้านั้น ผลผลิต หรือเงินที่ได้จากส่ิงดังกล่าว ไม่ว่าในรูปเงินสด ตัวส่ังจ่ายเงิน หรือ บัญชี โดยแยกต่างหากให้เห็น

ได้ชัดว่าเป็นทรัพย์สินของธนาคาร และข้าพเจ้ายอมเสียค่าเช่าโกดัง ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการออก สินค้าและค่าอากรขาเข้าของสินค้าทั้งส้ิน โดย

ข้าพเจ้ายอมรับมอบไว้ในฐานะผู้รับฝากจากธนาคารและจะเก็บรักษาไว้เพ่ือประโยชน์ของ ธนาคาร โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆจากธนาคาร 

ข้าพเจ้าตกลงที่จะเอาประกันภัยสินค้าดังกล่าวเต็มมูลค่าสินค้า และเป็นผู้เสียค่าเบ้ียประกันภัยทั้งหมด โดยระบุในกรมธรรม์ ประกันภัยให้ธนาคารเป็นผู้รับ

ประโยชน์แต่ผู้เดียว และข้าพเจ้าจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ธนาคารเก็บไว้ทันที่ที่ทําสัญญาประกันภัย เสร็จเรียบร้อย 

ข้อ 5. ในกรณีที่เอกสารส่งสินค้ามีข้อกําหนดเงื่อนไขไม่ตรงกับข้อกําหนด และ/หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

ในกรณีที่เอกสารการส่งสินค้า และ/หรือสินค้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ การทําลาย, ทําให้เส่ือมค่าเส่ือม

ราคา หรือไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ (รวมถึงเหตุสุดวิสัย) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชําระเงินค่าสินค้าให้กับธนาคาร จนครบถ้วน 

ข้อ 6. ธนาคารอาจจะยกเลิกสัญญานี้กอ่นครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้และเขา้ยึดเอาสินค้า หรือค่าตอบแทนที่ได้จากสินคา้ กรณีที่มีการขายสินค้า หรือเงินที่

ได้ค้นพบ หรือในกรณีที่มีเหตุสงสัยใดๆ หรือการที่ข้าพเจ้าไม่ได้โอนสิทธิ ์หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่ง ข้อใดหรือไม่ชําระเงินเมื่อถงึกาํหนดจากการรับรอง

ใดๆ ที่ระบุถึงในที่นี้หรือภายใต้เครดิตที่ธนาคารกําหนดให้ในบัญชีของข้าพเจ้า หรือในหนี้ ใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคารจากความผูกพัน การรับรองหนี้ 

และความรับผิดทั้งหมดของข้าพเจ้าที่มีอยู่ (ไม่ว่าธนาคารจะแจ้งให้ ทราบหรือไม่ก็ตาม) โดยให้ถึงกําหนดชําระทันที 

ข้อ 7. ความรับผิดของข้าพเจ้าในการชําระเงินเมื่อถึงกําหนดจากดราฟต์ที่ได้รับรองใดๆตั๋วแลกเงินหรือหนี้สินใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ จะไม่ส้ินสุดลงหรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

(1) เนื่องจากสินค้าที่ปรากฏในเอกสารที่ธนาคารส่งมอบในที่นี้ ไม่ได้รับการแจ้ง ไม่ได้ส่งมอบ หรือไม่ได้มีการผ่านพิธกีารศุลกากร

(2) เนื่องจากมีเหตุที่เกิดขึ้นล่วงหน้า สงคราม หรือข้อจํากัดในการใช้ หรือความสับสนในการขนส่ง หรือการบังคับ จําหน่ายออก โดยฝ่ายบริหาร 

หรือด้วยสาเหตุทางการเมือง หรือจากผลของการออกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใหม่ของรัฐทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ

(3) เนื่องจากไม่มีการขนส่ง หรือจากการบังคับเอาโดยรัฐไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศอันส่งผลให้มีการยึดหรือทําลาย หรือทําให้ได้รับความเสียหายจาก

การกระทํานั้นไม่ว่าจะมีการประกันสาเหตุเหล่านั้นไว้หรือไม่

(4) หรือเนื่องจากกฎหมาย และ/หรือระเบียบใดๆ ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศอันส่งผลต่อทรัสตรีซีทนี้หรือต่อสินค้า
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ข้อ 8. ข้าพเจ้าจะแจ้งธนาคารในทันทีในกรณีที่มีการเฉลี่ยค่าเสียหายในทรัพย์สินใดๆ การไม่มีการขนส่ง สินค้าขาดจํานวน ไม่มีการส่งมอบ หรือสินค้าถูกยึด, 

อายัด หรือเหตุอ่ืนๆที่เกิดขึ้นอันไม่ใช่เหตุปกติ และไม่ใช้วิธกีารทั่วไปทางธรุกิจ 

ข้อ 9. ข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าธนาคารได้สละสิทธิ์ใดๆ ในที่นี้ที่เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต ดราฟต์ หรือเอกสารอ่ืนใด เว้นแต่ธนาคาร จะได้ทําเป็นลายลักษณ์

อักษร 

ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทบทวน เปลี่ยนแปลง เพ่ิม ลด หรือกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัสตรีซีทใหม่ได้ตามที่จําเป็น โดยไม่จําต้องได้รับความ

ยินยอมล่วงหน้าจากข้าพเจ้า 

ข้อ 11. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจในเวลาใด ๆ  ที่จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิต จํากัด หรือในชื่อนิติบุคคลอ่ืนใดที่

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธรุกิจเกี่ยวกับข้อมลูเครดิต (“บริษัทข้อมูลเครดิต") เพ่ือให้บริษัท ข้อมูลเครดิตเปิดเผยให้แก่สมาชิก สถาบันการเงนิ 

หรือ นิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์การอํานวยสินเชื่อ และเพ่ือสอบทานแก้ไข ข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าให้ถูกต้อง ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง

ค่าตอบแทนใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทําดังกล่าวของ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต 

รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารและสินค้า 

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

Amount under Draft / Invoice Description of goods Vessel Maturity date 

เอกสารที่ได้รับ 

 Invoice  Insurance Policy or 

Certificate 

 Weight and measurement  Packing list 

 Bill of Lading  Drawer/ Beneficiary's 

Certificate 

 Airway bill  Others 

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

 (                                                                                                ) 
 ลายมือชื่อผูม้ีอํานาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

สัญญาคา้ประกัน 

ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันรับทราบเงื่อนไขข้อสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมผูกพันค้าประกันตามเงื่อนไขข้อสัญญาที่บุคคลดังกล่าว

ข้างต้นได้ทําไว้กับธนาคารตามสัญญานี้ หรือที่จัดทําขึ้นใหม่ในภายหน้าหรือที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกประการและยินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันอย่างลูกหนี้

ร่วมจนกว่าธนาคารจะได้รับชําระหนี้เสร็จส้ิน 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี้ 

ลงชื่อ ผู้ค้าประกัน ลงชื่อ ผู้ค้าประกัน 

  (......................................................................) (......................................................................) 

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน 

  (......................................................................) (......................................................................) 

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