
 โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า …………………………………………….…………………………………….…………………………………….……ขอยืนยนัต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึง่ ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร” ว่า ข้าพเจ้า
ได้รับมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าไปจากธนาคาร เพ่ือน าไปออกสินค้าที่ได้สัง่ซือ้ไว้แล้ว โดยที่ยงัมิได้ช าระเงินค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสัง่ซือ้สินค้าให้แก่ธนาคาร และ/หรือ ข้าพเจ้าได้สัง่ซือ้สินค้าจาก
ผู้ขายในต่างประเทศ โดยได้ขอให้ธนาคารช าระค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสัง่ซือ้สินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้าแทนข้าพเจ้าไปแล้ว โดยมีรายละเอียดของสินค้าและจ านวนเงินตามหนีท้รัสต์รีซีท และ/หรือ หนีค้่า
สินค้า ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการสัง่ซือ้สินค้า ที่แนบท้ายหนงัสือฉบบันีแ้ละถือเป็นส่วนหนึง่แห่งหนงัสือฉบบันีด้้วย ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “รายละเอียดแนบท้าย”    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมสิทธ์ิในสินค้าตามรายละเอียดแนบท้ายดงักล่าวเป็นของธนาคารแต่เพียงผู้ เดียว และการที่ธนาคารได้ยินยอมให้ข้าพเจ้าได้ยึดถือครอบครองเอกสารแสดงสิทธิในสินค้า และ/หรือ ครอบครองสินค้านัน้
เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของข้าพเจ้าในการช าระหนีท้รัสต์รีซีท และ/หรือ หนีค้่าสินค้า ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการสัง่ซือ้สินค้า ซึง่ต่อไปนีเ้รียกรวมกนัว่า “หนีส้ินเช่ือ” ให้แก่ธนาคารและขอให้สญัญาต่อธนาคาร ดงั
มีข้อความต่อไปนี ้
ข้อ 1.  ข้าพเจ้าตกลงจะช าระเงินที่ธนาคารได้ช าระให้แก่ผู้ขายไปแล้ว โดยไม่ว่าข้าพเจ้าจะขายสินค้าตามธุรกรรมต่อให้บุคคลอื่นได้หรือไม่ คืนให้แก่ธนาคารเป็นเงินสกุลเดียวกบัที่ธนาคารได้ช าระให้แก่ผู้ขายไปแล้ว หรือช าระเป็นสกุลอื่น 

แล้วแต่ธนาคารเห็นสมควร ในจ านวนเทียบเท่ากับหนีส้ินเชื่อนัน้ และธนาคารได้แจ้งยืนยนัข้อมลูต่อข้าพเจ้าเก่ียวกบัสกุลเงินที่ขอให้ข้าพเจ้าช าระคืน อตัราแลกเปลี่ยน ก าหนดเวลาช าระ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “หนังสือแจ้งของธนาคาร (หนังสือ Advice)” ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พนกังานส่งเอกสาร ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยข้าพเจ้ายินยอมให้
ธนาคารใช้ข้อมูลจากหนงัสือแจ้งของธนาคาร (หนงัสือ Advice) ที่พิมพ์ออกมาจากระบบจดัเก็บข้อมลูของธนาคาร เป็นพยานหลกัฐานที่ถูกต้องและเป็นที่ยุติใช้ยนัต่อข้าพเจ้าได้ โดยธนาคารและข้าพเจ้าไม่ต้องลงนามในเอกสาร
ใด ๆ เพ่ิมเติม ทัง้นี ้ ข้าพเจ้าอาจร้องขอให้ธนาคารพิจารณาก าหนดเวลาช าระหนีน้้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดแนบท้าย และ/หรือขยายระยะเวลาออกไปเป็นคราวๆ ตามที่ธนาคารเห็นชอบภายใต้ดลุยพินิจของธนาคาร 
ทัง้นี ้ตามหนงัสือแจ้งของธนาคาร (หนงัสือ Advice) แต่ละฉบบัที่ข้าพเจ้าได้รับจากธนาคาร (หากธนาคารเห็นชอบให้ขยายเวลาช าระ)  โดยก าหนดระยะเวลาช าระหนีท้ี่ขยายระยะเวลาออกไปจะไม่เกินกว่าก าหนดเวลาช าระหนีท้ี่
ก าหนดไว้ตามรายละเอียดแนบท้าย 

ข้อ 2.   ข้าพเจ้าตกลงช าระดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนทกุ ๆ วนัที่ 21 ของทกุเดือน (หรือตามวนัที่ที่ธนาคารก าหนด) ณ สถานที่และวนัเวลาท าการของธนาคาร เร่ิมช าระตัง้แต่เดือนที่ธนาคารได้ช าระเงินค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายและ/
หรือเงินใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสัง่ซือ้สินค้าแทนข้าพเจ้าไปก่อน (หรือนบัตัง้แต่เดือนที่ธนาคารก าหนด) ในการค านวณดอกเบีย้ตามหนงัสือฉบบันี ้ให้ค านวณเป็นรายวนัตามจ านวนวนัที่ผ่านพ้นไปจริง โดยก าหนดให้จ านวนวนั
ในแต่ละปีมีจ านวน 365 วนั ส าหรับดอกเบีย้ของหนีเ้งินสกุลบาทและตามที่ธนาคารก าหนดส าหรับหนีเ้งินสกุลต่างประเทศ ทัง้นี ้ไม่ว่าปีนัน้ ๆ  จะมี 365 วนั หรือ 366 วนัก็ตาม  

ข้อ 3.  ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนีส้ินเชื่อ บางส่วน หรือทัง้หมดก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ ตามรายละเอียดแนบท้ายเม่ือใดก็ได้หากธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องค านงึว่าข้าพเจ้าจะได้ขายสินค้าได้บางส่วนหรือทัง้หมด
หรือไม่ หรือแม้จะยงัไม่ถึงวนัครบก าหนดช าระตามรายละเอียดแนบท้ายดงักล่าวก็ตาม  

ข้อ 4..   ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ ณ เวลาใด ๆ  ก็ตาม ตามที่ธนาคารเห็นสมควร แปลงหนีส้ินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น หรือแปลงหนีส้ินเชื่อเงินสกุลบาทเป็น  สกุลเงินตราต่างประเทศ 
ทัง้นี ้โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามที่ธนาคารก าหนด ณ วนัที่แปลงสกุลเงินตราของหนีส้ินเชื่อดงักล่าว และภายหลงัแปลงสกุลเงินตราของหนีส้ินเชื่อแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าหนีส้ินเชื่อดงักล่าวเป็นหนีท้ี่ค้างช าระ 
รวมทัง้ มีหน้าทื่จะต้องช าระหนีด้งักล่าวให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้ การแปลงสกุลเงินตราของหนีส้ินเชื่อดงักล่าวไม่ถือเป็นการแปลงหนีใ้หม่แต่อย่างใด นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ ณ เวลาใด ๆ ก็ตาม ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ส าหรับสินเชื่อตามหนงัสือฉบบันี ้และให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงและผกูพันที่จะช าระหนีส้ินเชื่อตามอตัราดอกเบีย้ที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าวทกุประการ 

ข้อ..5... ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าสินค้าภายใต้ธุรกรรมเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร โดยข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการน าเอกสารการขนส่งที่ได้รับจากธนาคารหรือที่อยู่ในความครอบครองของข้าพเจ้าไปด าเนินการขนสินค้าและ
น าออกผ่านพิธีการศลุกากร เก็บ และถือสินค้าไว้ในฐานะผู้ รักษาทรัพย์เพ่ือธนาคาร โดยธนาคารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแยกเก็บสินค้าไว้โดยที่สามารถชีใ้ห้เห็นได้ต่างหากจากสินค้าอื่นที่อยู่ในครอบครองของข้าพเจ้า 
และแจ้งบริเวณที่เก็บของสินค้าให้ธนาคารทราบ โดยยินยอมให้ธนาคารหรือผู้ที่ธนาคารมอบหมายเข้าตรวจสอบสินค้าได้ กรณีที่สินค้าดงักล่าวถูกยึดหรืออายดั ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที  

ข้อ 6.    ข้าพเจ้าตกลงและรับรองว่า ต้นฉบบัหรือส าเนาเอกสารประกอบการขอสินเชื่อตามหนงัสือฉบบันีเ้ป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงทกุประการ และเป็นธุรกรรมการค้าระหว่างข้าพเจ้ากบัคู่สญัญาของข้าพเจ้าที่ถูกต้องและมีอยู่จริง และ
จะไม่น าต้นฉบบัหรือส าเนาของเอกสารประกอบการเบิกใช้สินเชื่อตามหนงัสือฉบบันีไ้ปด าเนินการขอสินเชื่อกับธนาคารหรือบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น 

ข้อ 7.. ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ามีหนีส้ินเชื่อค้างช าระกบัธนาคารตามหนงัสือฉบบันี ้  ข้าพเจ้าตกลงท าประกนัภยัคุ้มครองความเสี่ยงภยัทกุชนิด (ALL RISKS) ส าหรับสินค้าที่ธนาคารช าระหนีส้ินเชื่อตามหนงัสือฉบบันี ้ ไว้กบับริษัท
รับประกนัภยัที่ข้าพเจ้าและธนาคารเห็นชอบร่วมกนัในวงเงินเอาประกนัภยัที่ไม่น้อยกว่าราคาสินค้าโดยระบใุห้ธนาคารเป็นผู้ รับประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียว 

ข้อ 8...ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนีส้ินเชื่อ และ/หรือ ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใดในหนงัสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้ายอมให้ธนาคารคิดดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนีท้ี่ธนาคารเรียกเก็บจากลกูค้าทัว่ไป (ปัจจบุนั
เท่ากบัร้อยละ 18 ต่อปี) ตามประกาศของธนาคาร นบัแต่วนัที่ข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนีส้ินเชื่อ และ/หรือ ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใดในหนงัสือฉบบันีต้ลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ รวมทัง้เสียค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวกับหนีส้ินเชื่อตามหนงัสือฉบบันีท้กุอย่างทกุประการ 

ข้อ..9. ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัต่อไปนี ้ ข้าพเจ้ายอมให้ธนาคารถือว่าข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนดัผิดสญัญา และให้ธนาคารใช้สิทธิน าสินค้ากลบัไปสู่การครอบครองของธนาคาร และ/หรือยึดเงินที่ขายสินค้าได้ทัง้หมด โดยไม่ต้องแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด ถึงแม้จะยงัไม่ครบก าหนดช าระหนีส้ินเชื่อ ตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้ธนาคารถือว่าเป็นการผิดนดัในเงินทกุจ านวนที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้าย และให้
ถือว่าเงินทกุจ านวนดงักล่าวถึงก าหนดช าระทนัที และข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝากทกุประเภทของข้าพเจ้าที่มีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากธนาคาร เพ่ือช าระหนีส้ินเชื่อของข้าพเจ้าตาม
หนงัสือฉบบันีไ้ด้ทนัที ตลอดจนรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทัง้หลาย ในบรรดาที่ธนาคารจะได้รับอนัเนื่องจากการผิดนดัผิดสญัญาของข้าพเจ้า รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี และการบงัคบัช าระหนี ้จน
เต็มจ านวนทกุอย่างทกุประการ  
9.1 เม่ือข้าพเจ้าไม่สามารถช าระเงินจ านวนใดจ านวนหนึง่ หรือหลายจ านวนตามรายละเอียดแนบท้ายเม่ือถึงก าหนดช าระ  
9.2.เม่ือข้าพเจ้าไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิผิดข้อตกลงและ/หรือเง่ือนไขใดๆ ที่ระบไุว้ในหนงัสือฉบบันี ้ และ/หรือ เม่ือปรากฏว่าค ารับรองและ/หรือค ายืนยนัใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการขอสินเชื่อตามหนงัสือฉบบันี ้ เป็นเท็จหรือไม่
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง หรือไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย ทัง้นี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน  
9.3 เม่ือข้าพเจ้าถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรือมีเหตกุารณ์อื่นใดที่ธนาคารเห็นว่า อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินการ หรือสถานะการเงินของข้าพเจ้า หรือ เม่ือข้าพเจ้าตกเป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย์ หรือ
ถูกเจ้าพนกังานยึดหรืออายดัทรัพย์ 
9.4 เม่ือข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนีส้ินอื่น ๆ  ที่มีอยู่ต่อธนาคาร 
9.5 เม่ือสินค้าดงักล่าวเกิดความเสียหาย บบุสลาย สญูหาย หรือเสื่อมราคา ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
9.6 เม่ือผู้ค า้ประกนั และ/หรือผู้จ านองทรัพย์สินเป็นประกนัการช าระหนีส้ินเชือ่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กบัธนาคารตามหนงัสือฉบบันี ้(ถ้ามี) ได้ยกเลิกการค า้ประกนั และ/หรือ การจ านองดงักล่าว หรือไม่ให้ความร่วมมือหรือความยินยอม
ในการที่ธนาคารได้ผ่อนเวลา หรือผ่อนผนัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหนงัสือฉบบันี ้หรือผ่อนปรนเง่ือนไขในการช าระหนีส้ินเชื่อให้แก่ข้าพเจ้า   

ข้อ.10.ใในกรณีที่ธนาคารเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนีก่้อนก าหนดตามข้อ 3. หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนดัผิดสญัญาดงักล่าวในข้อ 9. ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบสินค้าคืนให้ทนัที เม่ือได้รับแจ้งจากธนาคาร ซึง่ธนาคารมีสิทธิน า
สินค้าออกขายตามวิธีการและราคาที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ฝ่ายเดียว โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้ง หากขายแล้วได้เงินสุทธิ หลงัจากหกัค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วไม่พอช าระหนีส้ินเชื่อได้ครบถ้วน ข้าพเจ้ายอมช าระให้จน
ครบพร้อมดอกเบีย้ของหนีส้ินเชื่อที่ค้างช าระในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนีต้ามที่ก าหนดในข้อ 8. จนกว่าข้าพเจ้าจะช าระหนีใ้ห้แก่ธนาคารเสร็จสิน้  

ข้อ.11. ในกรณีที่ปรากฏภายหลงัว่า เอกสารการส่งสินค้ามีข้อก าหนด เง่ือนไขไม่ตรงกับข้อก าหนด และ/หรือ เง่ือนไขที่ระบไุว้ในค าขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือเอกสารใดที่เก่ียวข้องหรือในเลตเตอร์ออฟเครดิตเองก็ตาม หรือในกรณีที่
เอกสารการส่งสินค้า และ/หรือสินค้าเกิดความเสียหายหรือสญูหาย ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทัง้หมด และไม่ว่าจะเกิดขึน้จากเหตใุด ๆ  แม้เป็นเหตสุดุวิสยัก็ตาม ข้าพเจ้าก็ตกลงยินยอมช าระหนีส้ินเชื่อให้กบัธนาคาร ตามจ านวน
และก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายจนครบถ้วน โดยไม่มีเง่ือนไข หรือข้อโต้แย้งใด ๆ  ทัง้สิน้ 

ข้อ 12. ขา้พเจา้ตกลงวา่ธนาคารมีสทิธิที�จะทบทวน เปลี�ยนแปลง ยกเลกิ หรอืระงบั และ/หรอืกาํหนดเงื�อนไขใดๆ ของวงเงินสนิเชื�อที�ขา้พเจา้ไดร้บัจากธนาคารได ้ตามความจาํเป็น เวน้แตจ่ะมีขอ้ตกลงกนัชดัแจง้เป็นหนงัสือกาํหนดไวเ้ป็น
             อยา่งอื�น
ข้อ 13. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูใดๆ หรอืระบขุอ้มลูไมค่รบถว้น ในหนงัสือฉบบันี � ขา้พเจา้ตกลงใหธ้นาคารระบขุอ้มลูดงักลา่วในหนงัสือฉบบันี �ได ้ทั�งนี � ตามที�ตรงตามความประสงคข์องขา้พเจา้และ/หรอืตามหนงัสือแจง้ของ

ธนาคาร (หนงัสือ Advice) 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 

รายละเอียดแนบท้าย - จ านวนเงนิตามหนีท้รัสต์รีซีท และ/หรือ หนีค่้าสินค้า ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงนิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ังซือ้สินค้า 

เอกสารประกอบ    เลตเตอร์ออฟเครดิตหมายเลข 

   ตัว๋เรียกเก็บสนิค้าเข้าหมายเลข  

   ใบก ากบัราคาสนิค้าหมายเลข 

       ใบค าขอโอนเงิน 

        เอกสารการขนสง่หมายเลข 

     อื่นๆ________________________  หมายเลข 
จ านวนเงินตามหนีส้ินเช่ือ โปรดระบุสกุลเงนิ 
ตกลงช าระหนีส้ินเช่ือ 
ให้แก่ธนาคารในวันท่ี 

(DD/MM/YYYY)

สินเชื่อทรัสต์รีซที/สนิเชื่อเพื่อการช าระค่าสินค้า 

ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

ลายมือช่ือ  ………................................................. ผู้ มีอ านาจลงนาม 
  (    ) 

2022.JAN.V2 

วันที� (DD/MM/YYYY)

ขอ้ 14. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัวา่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคาร รวมถงึแตไ่มจ่าํกดัเพียง การใชส้นิเชื�อจากธนาคารตามคาํขอ ขอ้ตกลง และ/หรอืเอกสารนี � ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้ และ/หรอืขอ้มลูของคูค่า้ที�ธนาคารไดร้บั
        จากขา้พเจา้ ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารระบบโครงสรา้งพื �นฐานทางดจิิทลั และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารระบบฐานขอ้มลูเพื�อการแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหวา่งสถาบนัการเงิน และ/หรอื สถาบนัการเงินที�เป็นสมาชิกของระบบดงักลา่ว และ/หรอืนิติ
        บคุคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้มี) เพื�อความจาํเป็นในการปอ้งกนัและประเมินความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการใหบ้รกิารของสถาบนัการเงิน

ผู้ตรวจ 

ผู้อนุมัติ 
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