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สินเชื่อทรัสต์ รีซที /สินเชื่อเพื่อการชาระค่ าสินค้ า
วันที� (DD/MM/YYYY)
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้ าพเจ้ า …………………………………………….…………………………………….…………………………………….……ขอยืนยันต่อ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร” ว่า ข้ าพเจ้ า
ได้ รับมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค้ าไปจากธนาคาร เพื่อนาไปออกสินค้ าที่ได้ สงั่ ซื ้อไว้ แล้ ว โดยที่ยงั มิได้ ชาระเงินค่าสินค้ า ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสัง่ ซื ้อสินค้ าให้ แก่ธนาคาร และ/หรื อ ข้ าพเจ้ าได้ สงั่ ซื ้อสินค้ าจาก
ผู้ขายในต่างประเทศ โดยได้ ขอให้ ธนาคารชาระค่าสินค้ า ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสัง่ ซื ้อสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายสินค้ าแทนข้ าพเจ้ าไปแล้ ว โดยมีรายละเอียดของสินค้ าและจานวนเงินตามหนี ้ทรัสต์รีซีท และ/หรื อ หนี ้ค่า
สินค้ า ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสัง่ ซื ้อสินค้ า ที่แนบท้ ายหนังสือฉบับนี ้และถือเป็ นส่วนหนึง่ แห่งหนังสือฉบับนี ้ด้ วย ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “รายละเอียดแนบท้ าย”
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้ าตามรายละเอียดแนบท้ ายดังกล่าวเป็ นของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว และการที่ธนาคารได้ ยินยอมให้ ข้าพเจ้ าได้ ยึดถือครอบครองเอกสารแสดงสิทธิในสินค้ า และ/หรื อ ครอบครองสินค้ านัน้
เป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของข้ าพเจ้ าในการชาระหนี ้ทรัสต์รีซีท และ/หรื อ หนี ้ค่าสินค้ า ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสัง่ ซื ้อสินค้ า ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกรวมกันว่า “หนีส้ ินเชื่อ” ให้ แก่ธนาคารและขอให้ สญ
ั ญาต่อธนาคาร ดัง
มีข้อความต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าตกลงจะชาระเงินที่ธนาคารได้ ชาระให้ แก่ผ้ ขู ายไปแล้ ว โดยไม่ว่าข้ าพเจ้ าจะขายสินค้ าตามธุรกรรมต่อให้ บุคคลอื่นได้ หรื อไม่ คืนให้ แก่ธนาคารเป็ นเงินสกุลเดียวกับที่ธนาคารได้ ชาระให้ แก่ผ้ ขู ายไปแล้ ว หรื อชาระเป็ นสกุลอื่น
แล้ วแต่ธนาคารเห็นสมควร ในจานวนเทียบเท่ากับหนี ้สินเชื่อนั ้น และธนาคารได้ แจ้ งยืนยันข้ อมูลต่อข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับสกุลเงินที่ขอให้ ข้ าพเจ้ าชาระคืน อัตราแลกเปลี่ยน กาหนดเวลาชาระ อัตราดอกเบี ้ย วันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ย ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “หนังสือแจ้ งของธนาคาร (หนังสือ Advice)” ผ่านช่องทางการให้ บริ การต่างๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พนักงานส่งเอกสาร ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น โดยข้ าพเจ้ ายินยอมให้
ธนาคารใช้ ข้อมูลจากหนังสือแจ้ งของธนาคาร (หนังสือ Advice) ที่พิมพ์ออกมาจากระบบจัดเก็บข้ อมูลของธนาคาร เป็ นพยานหลักฐานที่ถูกต้ องและเป็ นที่ยุติใช้ ยนั ต่อข้ าพเจ้ าได้ โดยธนาคารและข้ าพเจ้ าไม่ ต้องลงนามในเอกสาร
ใด ๆ เพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าอาจร้ องขอให้ ธนาคารพิจารณากาหนดเวลาชาระหนี ้น้ อยกว่าที่กาหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้ าย และ/หรื อขยายระยะเวลาออกไปเป็ นคราวๆ ตามที่ธนาคารเห็นชอบภายใต้ ดลุ ยพินิจของธนาคาร
ทั ้งนี ้ตามหนังสือแจ้ งของธนาคาร (หนังสือ Advice) แต่ละฉบับที่ข้าพเจ้ าได้ รับจากธนาคาร (หากธนาคารเห็นชอบให้ ขยายเวลาชาระ) โดยกาหนดระยะเวลาชาระหนี ้ที่ขยายระยะเวลาออกไปจะไม่เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี ้ที่
กาหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้ าย
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าตกลงชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ธนาคารเป็ นรายเดือนทุก ๆ วันที่ 21 ของทุกเดือน (หรื อตามวันที่ที่ธนาคารกาหนด) ณ สถานที่และวันเวลาทาการของธนาคาร เริ่ มชาระตังแต่
้ เดือนที่ธนาคารได้ ชาระเงินค่าสินค้ า ค่าใช้ จ่ายและ/
หรื อเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสัง่ ซื ้อสินค้ าแทนข้ าพเจ้ าไปก่อน (หรื อนับตั ้งแต่เดือนที่ธนาคารกาหนด) ในการคานวณดอกเบี ้ยตามหนังสือฉบับนี ้ ให้ คานวณเป็ นรายวันตามจานวนวันที่ผ่านพ้ นไปจริ ง โดยกาหนดให้ จานวนวัน
ในแต่ละปี มีจานวน 365 วัน สาหรับดอกเบี ้ยของหนี ้เงินสกุลบาทและตามที่ธนาคารกาหนดสาหรับหนี ้เงินสกุลต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ไม่ว่าปี นนั ้ ๆ จะมี 365 วัน หรื อ 366 วันก็ตาม
ข้ อ 3. ธนาคารมีสิทธิเรี ยกให้ ข้าพเจ้ าชาระหนี ้สินเชื่อ บางส่วน หรื อทั ้งหมดก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ ตามรายละเอียดแนบท้ ายเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องคานึงว่าข้ าพเจ้ าจะได้ ข ายสินค้ าได้ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อไม่ หรื อแม้ จะยังไม่ถึงวันครบกาหนดชาระตามรายละเอียดแนบท้ ายดังกล่าวก็ตาม
ข้ อ 4.. ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ณ เวลาใด ๆ ก็ตาม ตามที่ธนาคารเห็นสมควร แปลงหนี ้สินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินสกุลบาทหรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่น หรื อแปลงหนี ้สินเชื่อเงินสกุลบาทเป็ น สกุลเงินตราต่างประเทศ
ทั ้งนี ้ โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามที่ธนาคารกาหนด ณ วันที่แปลงสกุลเงินตราของหนี ้สินเชื่อดังกล่าว และภายหลังแปลงสกุลเงินตราของหนี ้สินเชื่อแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงและยอมรับว่าหนี ้สินเชื่อดังกล่าวเป็ นหนี ้ที่ค้างชาระ
รวมทั ้ง มีหน้ าทื่จะต้ องชาระหนี ้ดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร ทั ้งนี ้ การแปลงสกุลเงินตราของหนี ้สินเชื่อดังกล่าวไม่ถือเป็ นการแปลงหนี ้ใหม่แต่อย่างใด นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิ ณ เวลาใด ๆ ก็ตาม ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยสาหรับสินเชื่อตามหนังสือฉบับนี ้ และให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าตกลงและผูกพันที่จะชาระหนี ้สินเชื่อตามอัตราดอกเบี ้ยที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ
ข้ อ..5... ข้ าพเจ้ าตกลงและยอมรับว่าสินค้ าภายใต้ ธุรกรรมเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยข้ าพเจ้ าตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในการนาเอกสารการขนส่งที่ได้ รับจากธนาคารหรื อที่อยู่ในความครอบครองของข้ าพเจ้ าไปดาเนินการขนสินค้ าและ
นาออกผ่านพิธีการศุลกากร เก็บ และถือสินค้ าไว้ ในฐานะผู้รักษาทรัพย์เพื่อธนาคาร โดยธนาคารไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ และจะแยกเก็บสินค้ าไว้ โดยที่สามารถชี ้ให้ เห็นได้ ต่างหากจากสินค้ าอื่นที่อยู่ในครอบครองของข้ าพเจ้ า
และแจ้ งบริ เวณที่เก็บของสินค้ าให้ ธนาคารทราบ โดยยินยอมให้ ธนาคารหรื อผู้ที่ธนาคารมอบหมายเข้ าตรวจสอบสินค้ าได้ กรณีที่สินค้ าดังกล่าวถูกยึดหรื ออายัด ข้ าพเจ้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ าตกลงและรับรองว่า ต้ นฉบับหรื อสาเนาเอกสารประกอบการขอสินเชื่อตามหนังสือฉบับนี ้เป็ นเอกสารที่ถูกต้ องแท้ จริ งทุกประการ และเป็ นธุรกรรมการค้ าระหว่างข้ าพเจ้ ากับคู่สญ
ั ญาของข้ าพเจ้ าที่ถูกต้ องและมีอยู่จริ ง และ
จะไม่นาต้ นฉบับหรื อสาเนาของเอกสารประกอบการเบิกใช้ สินเชื่อตามหนังสือฉบับนี ้ไปดาเนินการขอสินเชื่อกับธนาคารหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่น
ข้ อ 7.. ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ ามีหนี ้สินเชื่อค้ างชาระกับธนาคารตามหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงทาประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (ALL RISKS) สาหรับสินค้ าที่ธนาคารชาระหนี ้สินเชื่อตามหนังสือฉบับนี ้ ไว้ กบั บริ ษัท
รับประกันภัยที่ข้าพเจ้ าและธนาคารเห็นชอบร่ วมกันในวงเงินเอาประกันภัยที่ไม่น้อยกว่าราคาสินค้ าโดยระบุให้ ธนาคารเป็ นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
ข้ อ 8...ในกรณีที่ข้าพเจ้ าผิดนัดชาระหนี ้สินเชื่อ และ/หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อหนึง่ ข้ อใดในหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ ายอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ที่ธนาคารเรี ยกเก็บจากลูกค้ าทัว่ ไป (ปั จจุบนั
เท่ากับร้ อยละ 18 ต่อปี ) ตามประกาศของธนาคาร นับแต่วนั ที่ข้าพเจ้ าผิดนัดชาระหนี ้สินเชื่อ และ/หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อหนึง่ ข้ อใดในหนังสือฉบับนี ้ตลอดไปจนกว่าข้ าพเจ้ าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น รวมทังเสี
้ ยค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับหนี ้สินเชื่อตามหนังสือฉบับนี ้ทุกอย่างทุกประการ
ข้ อ..9. ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ข้ าพเจ้ ายอมให้ ธนาคารถือว่าข้ าพเจ้ าตกเป็ นผู้ผิดนัดผิดสัญญา และให้ ธนาคารใช้ สิทธินาสินค้ ากลับไปสู่ก ารครอบครองของธนาคาร และ/หรื อยึดเงินที่ขายสินค้ าได้ ทงหมด
ั้
โดยไม่ต้องแจ้ งให้
ข้ าพเจ้ าทราบล่วงหน้ าแต่ประการใด ถึงแม้ จะยังไม่ครบกาหนดชาระหนี ้สินเชื่อ ตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดแนบท้ ายก็ตาม ข้ าพเจ้ ายอมให้ ธนาคารถือว่าเป็ นการผิดนัดในเงินทุกจานวนที่ระบุไว้ ในรายละเอียดแนบท้ าย และให้
ถือว่าเงินทุกจานวนดังกล่าวถึงกาหนดชาระทันที และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ธนาคารหักบัญชีเงินฝากทุกประเภทของข้ าพเจ้ าที่มีอยู่กบั ธนาคาร หรื อเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับจากธนาคาร เพื่อชาระหนี ้สินเชื่อของข้ าพเจ้ าตาม
หนังสือฉบับนี ้ได้ ทนั ที ตลอดจนรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายทั ้งหลาย ในบรรดาที่ธนาคารจะได้ รับอันเนื่ องจากการผิดนัดผิดสัญญาของข้ าพเจ้ า รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการเตือน เรี ยกร้ อง ทวงถาม ดาเนินคดี และการบังคับชาระหนี ้ จน
เต็มจานวนทุกอย่างทุกประการ
9.1 เมื่อข้ าพเจ้ าไม่สามารถชาระเงินจานวนใดจานวนหนึง่ หรื อหลายจานวนตามรายละเอียดแนบท้ ายเมื่อถึงกาหนดชาระ
9.2.เมื่อข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงและ/หรื อเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้ และ/หรื อ เมื่อปรากฏว่าคารับรองและ/หรื อคายืนยันใดๆ ที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ในการขอสินเชื่อตามหนังสือฉบับนี ้ เป็ นเท็จหรื อไม่
ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง หรื อไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ทั ้งนี ้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อแต่บางส่วน
9.3 เมื่อข้ าพเจ้ าถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดี หรื อมีเหตุการณ์อื่นใดที่ธนาคารเห็นว่า อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการดาเนินการ หรื อสถานะการเงินของข้ าพเจ้ า หรื อ เมื่อข้ าพเจ้ าตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อ
ถูกเจ้ าพนักงานยึดหรื ออายัดทรัพย์
9.4 เมื่อข้ าพเจ้ าผิดนัดชาระหนี ้สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ต่อธนาคาร
9.5 เมื่อสินค้ าดังกล่าวเกิดความเสียหาย บุบสลาย สูญหาย หรื อเสื่อมราคา ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
9.6 เมื่อผู้ค ้าประกัน และ/หรื อผู้จานองทรัพย์สินเป็ นประกันการชาระหนี ้สินเชือ่ ที่ข้าพเจ้ ามีอยู่กบั ธนาคารตามหนังสือฉบับนี ้(ถ้ ามี) ได้ ยกเลิกการค ้าประกัน และ/หรื อ การจานองดังกล่าว หรื อไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อความยินยอม
ในการที่ธนาคารได้ ผ่อนเวลา หรื อผ่อนผันการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหนังสือฉบับนี ้ หรื อผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี ส้ ินเชื่อให้ แก่ข้าพเจ้ า
ข้ อ.10.ใในกรณีที่ธนาคารเรี ยกให้ ข้าพเจ้ าชาระหนี ้ก่อนกาหนดตามข้ อ 3. หรื อในกรณีที่ข้าพเจ้ าตกเป็ นผู้ผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวในข้ อ 9. ข้ าพเจ้ าตกลงส่งมอบสินค้ าคืนให้ ทนั ที เมื่อได้ รับแจ้ งจากธนาคาร ซึง่ ธนาคารมีสิทธินา
สินค้ าออกขายตามวิธีการและราคาที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ฝ่ายเดียว โดยข้ าพเจ้ าจะไม่โต้ แย้ ง หากขายแล้ วได้ เงินสุทธิ หลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ แล้ วไม่พอชาระหนี ้สินเชื่อได้ ครบถ้ วน ข้ าพเจ้ ายอมชาระให้ จน
ครบพร้ อมดอกเบี ้ยของหนี ้สินเชื่อที่ค้างชาระในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ตามที่กาหนดในข้ อ 8. จนกว่าข้ าพเจ้ าจะชาระหนี ้ให้ แก่ธนาคารเสร็ จสิ ้น
ข้ อ.11. ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่า เอกสารการส่งสินค้ ามีข้อกาหนด เงื่อนไขไม่ตรงกับข้ อกาหนด และ/หรื อ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อเอกสารใดที่เกี่ยวข้ องหรื อในเลตเตอร์ ออฟเครดิตเองก็ตาม หรื อในกรณีที่
เอกสารการส่งสินค้ า และ/หรื อสินค้ าเกิดความเสียหายหรื อสูญหาย ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วนหรื อทังหมด
้
และไม่ว่าจะเกิดขึ ้นจากเหตุใด ๆ แม้ เป็ นเหตุสดุ วิสยั ก็ตาม ข้ าพเจ้ าก็ตกลงยินยอมชาระหนี ้สินเชื่อให้ กบั ธนาคาร ตามจานวน
และกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในรายละเอียดแนบท้ ายจนครบถ้ วน โดยไม่มีเงื่อนไข หรื อข้ อโต้ แย้ งใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ข้ อ 12.. ข้ าพเจ้ าตกลงว่าธนาคารมีสิทธิที่จะทบทวน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรื อระงับ และ/หรื อกาหนดเงื่อนไขใดๆ ของวงเงินสินเชื่อที่ข้าพเจ้ าได้ รับจากธนาคารได้ ตามความจาเป็ น เว้ นแต่จะมีข้อตกลงกันชัดแจ้ งเป็ นหนังสื อกาหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่น
ข้ อ 13 ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุข้อมูลใดๆ หรื อระบุข้อมูลไม่ครบถ้ วน ในหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ธนาคารระบุข้อมูลดังกล่าวในหนังสือฉบับนี ้ได้ ทังนี
้ ้ ตามที่ตรงตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าและ/หรื อตามหนังสือแจ้ งของ
ธนาคาร (หนังสือ Advice)
รายละเอียดแนบท้ าย - จานวนเงินตามหนีท้ รัสต์ รีซีท และ/หรือ หนีค้ ่ าสินค้ า ค่ าใช้ จ่ายและ/หรือเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสั่งซือ้ สินค้ า
 เลตเตอร์ ออฟเครดิตหมายเลข
 ตัว๋ เรี ยกเก็บสินค้ าเข้ าหมายเลข
 ใบกากับราคาสินค้ าหมายเลข
ใบคาขอโอนเงิน
เอกสารการขนส่งหมายเลข
 อื่นๆ________________________ หมายเลข
จานวนเงินตามหนีส้ ินเชื่อ โปรดระบุ
โปรดระบุสสกุกุลเงิ
ลเงิ
นน

ประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)

เอกสารประกอบ

ตกลงชาระหนีส้ ินเชื่อ
ให้ แก่ ธนาคารในวันที่
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(DD/MM/YYYY)

ลายมือชื่อ ………................................................. ผู้มีอานาจลงนาม
(
)

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ

