ทรัสตรีซีท

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

.
วันที่
เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการที่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินคาตามขอ 1
ใหแกขาพเจาและชําระเงินคาสินคาใหแกผูขายแทนขาพเจาไปแลว โดยที่ขาพเจายังไมไดชําระเงินใหแกธนาคาร ขาพเจาขอใหสัญญาตอ
ธนาคารดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดรับมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินคาซึ่งไดระบุไวในรายละเอียดของสินคาและจํานวนเงินตามรายละเอียดของสินคา
และจํานวนเงินตามหนี้ทรัสตรีซีท ที่แนบทายหนังสือนี้และถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญานี้ไปจากธนาคาร เพื่อนําไปออกสินคาที่ไดสั่งซื้อไวแลว
โดยที่ยังมิไดชําระเงินคาสินคาตามจํานวนที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายใหแกธนาคาร โดยเอกสารแสดงสิทธิดังกลาวถือวาเปนเอกสารที่
ธนาคารใชเปนพยานหลักฐานการชําระเงินตามดราฟตที่ขาพเจาไดรับรองแลวขางทายนี้ หรือตามใบเรียกเก็บเงินขางทายสั่งจายเงินใหแก
ธนาคาร ขาพเจารับรองวากรรมสิทธิ์ในสินคาตามเอกสารแสดงสิทธิดังกลาวเปนของธนาคารแตเพียงผูเดียว และการที่ธนาคารไดยินยอมให
ขาพเจาไดยึดถือครอบครองเอกสารแสดงสิทธิในสินคานั้นเปนการกระทําเพื่อประโยชนของขาพเจาในการชําระหนี้ทรัสตรีซีทใหแกธนาคาร โดย
ขาพเจาตกลงที่จะนําสินคาลงจากเรือ เก็บรักษาและยึดถือสินคาดังกลาวไวในฐานะตัวแทนของธนาคารโดยถือเปนทรัพยสินของธนาคาร
ซึ่งธนาคารมีอิสระที่จะขายสินคาดังกลาวเพื่อนําเงินเขาบัญชีหรือรับไวเปนเงินสด ทั้งนี้ ขาพเจาตกลง จะชําระคืนเงินที่ธนาคารไดชําระใหแก
ผูขายไปแลว คืนใหแกธนาคารเปนสกุลเงินเดียวกับที่ธนาคารไดชําระใหแกผูขายไปแลวหรือเปนสกุลเงินบาท ตามที่ตกลงไวกับธนาคาร และ
ธนาคารไดแจงยืนยันขอมูลตอขาพเจาเกี่ยวกับสกุลเงินที่ขอใหขาพเจาชําระเงินคืน อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในกรณีชําระคืนเปนเงินบาท
กําหนดเวลาชําระ อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดชําระดอกเบี้ย (ซึ่งเรียกวา “Advice Maturity Date under Trust Receipt”) ผานชองทางการ
ใหบริการตางๆ รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะ โทรศัพทเคลื่อนที่, โทรสาร, e-mail, SMS Alert ฯลฯ โดยขาพเจายินยอมใหธนาคารใชขอมูล Advice
Maturity Date under Trust Receipt ที่พิมพออกมาจากระบบจัดเก็บขอมูลของธนาคาร เปนพยานหลักฐานที่ถูกตองและเปนที่ยุติใชยันตอ
ขาพเจาได โดยธนาคารไมจําตองใหขาพเจาลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม
ขาพเจาจะขายสินคาและชําระเงินที่ไดรับทั้งหมดใหธนาคารทันทีเพื่อเปนการปลดภาระและความรับผิดของขาพเจา ตามที่กลาวถึง
ในที่นี้ และที่มีอยูกับธนาคาร โดยจะใหรายละเอียดแกธนาคารเกี่ยวกับการขายแตละครั้งเมื่อมีการสงเงินที่ไดรับ หรือนํามาและฝากไวที่โรง
เก็บสินคาธนาคารที่มีใบประทวนสินคาในนามของธนาคาร เพื่อใชแทนบรรดาเอกสารที่ขาพเจาไดรับจากธนาคาร และเพื่อเปนหลักประกัน
ตอเนื่องในภาระและความรับผิดดังกลาว
ขอ 2. ขาพเจาตกลงที่จะสงมอบเงินที่ไดรับใหแกธนาคารในทันทีในกรณีขายสินคา เพื่อชําระหนี้อื่นใดที่ขาพเจามีอยูกับธนาคาร
ตามสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่ขาพเจาและธนาคารตกลงกันใหขาพเจาชําระหนี้คืนเปนสกุลเงินบาท ขาพเจาจะนําเงินตราไทยมาซื้อเงินตรา
ตางประเทศดังกลาวจากธนาคาร โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามที่ตกลงไวกับธนาคารใน Advice Maturity
Date under Trust Receipt หรือตามอัตราธนาคารกําหนด ณ วันที่ครบกําหนดตาม Advice Maturity Date under Trust Receipt พรอม
ทั้งดอกเบี้ยของเงินจํานวนดังกลาวในอัตราตามที่ไดรับแจงจากธนาคาร
ขอ 3. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระเงินคืนใหแกธนาคารภายในกําหนดเวลาตามขอ 1 ขาพเจาตกลงรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรา
ผิดนัดสูงสุดที่ธนาคารจะประกาศเปนครั้งคราว ภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและสวนลด คํานวณจากยอดคงคางที่ระบุใน Advice Maturity Date under Trust Receipt นับจากวันถัดจากวันครบ
กําหนดที่ระบุใน Advice Maturity Date under Trust Receipt จนถึงวันที่ขาพเจาชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้คืนธนาคารจนครบถวน รวมทั้ง
ยินยอมเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ อันเกี่ยวกับหนี้ทรัสตรีซีทตามสัญญานี้ทุกประการ นอกจากนี้ ขาพเจายินยอมใหธนาคารแปลง
ภาระหนี้ที่เปนสกุลเงินตางประเทศเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกําหนด ณ วันแปลงภาระหนี้ดังกลาวเปนสกุลเงินบาท
ขอ 4. ขาพเจาตกลงดวยวา จะเก็บรักษาสินคานั้น ผลผลิต หรือเงินที่ไดจากสิ่งดังกลาว ไมวาในรูปเงินสด ตั๋วสั่งจายเงิน หรือ
บัญชี โดยแยกตางหากใหเห็นไดชัดวาเปนทรัพยสินของธนาคาร และขาพเจายอมเสียคาเชาโกดัง คาเก็บรักษาสินคา คาใชจายในการออก
สินคาและคาอากรขาเขาของสินคาทั้งสิ้น โดยขาพเจายอมรับมอบไวในฐานะผูรับฝากจากธนาคารและจะเก็บรักษาไวเพื่อประโยชนของ
ธนาคาร โดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆจากธนาคาร
ขาพเจาตกลงที่จะเอาประกันภัยสินคาดังกลาวเต็มมูลคาสินคา และเปนผูเสียคาเบี้ยประกันภัยทั้งหมด โดยระบุในกรมธรรม
ประกันภัยใหธนาคารเปนผูรับประโยชนแตผูเดียว และขาพเจาจะสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหธนาคารเก็บไวทันทีที่ทําสัญญาประกันภัย
เสร็จเรียบรอย
ขอ 5. ในกรณีที่เอกสารสงสินคามีขอกําหนดเงื่อนไขไมตรงกับขอกําหนด และ/หรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในเลตเตอรออฟเครดิตหรือเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวของ หรือในกรณีที่เอกสารการสงสินคา และ/หรือสินคาเกิดความเสียหาย หรือสูญหายทั้งหมดหรือแตบางสวน ไมวาจะเปนเพราะ
การทําลาย, ทําใหเสื่อมคาเสื่อมราคา หรือไมวาจะเกิดจากเหตุใดๆ (รวมถึงเหตุสุดวิสัย) ขาพเจาตกลงยินยอมชําระเงินคาสินคาใหกับธนาคาร
จนครบถวน
ขอ 6. ธนาคารอาจจะยกเลิกสัญญานี้กอนครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวและเขายึดเอาสินคา หรือคาตอบแทนที่ไดจากสินคา
กรณีที่มีการขายสินคา หรือเงินที่ไดคนพบ หรือในกรณีที่มีเหตุสงสัยใดๆ หรือการที่ขาพเจาไมไดโอนสิทธิ์ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่ง
ขอใดหรือไมชําระเงินเมื่อถึงกําหนดจากการรับรองใดๆ ที่ระบุถึงในที่นี้หรือภายใตเครดิตที่ธนาคารกําหนดใหในบัญชีของขาพเจา หรือในหนี้
ใดๆ ของขาพเจาที่มีอยูกับธนาคารจากความผูกพัน การรับรองหนี้ และความรับผิดทั้งหมดของขาพเจาที่มีอยู (ไมวาธนาคารจะแจงให
ทราบหรือไมก็ตาม) โดยใหถึงกําหนดชําระทันที
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ขอ 7. ความรับผิดของขาพเจาในการชําระเงินเมือ่ ถึงกําหนดจากดราฟตที่ไดรับรองใดๆตั๋วแลกเงินหรือหนี้สินใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้
จะไมสิ้นสุดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(1) เนื่องจากสินคาที่ปรากฏในเอกสารที่ธนาคารสงมอบในที่นี้ ไมไดรับการแจง ไมไดสงมอบ หรือไมไดมีการผานพิธีการศุลกากร
(2) เนื่องจากมีเหตุที่เกิดขึ้นลวงหนา สงคราม หรือขอจํากัดในการใช หรือความสับสนในการขนสง หรือการบังคับ จําหนายออก
โดยฝ า ยบริ ห าร หรื อ ด ว ยสาเหตุ ท างการเมื อง หรื อจากผลของการออกกฎหมายหรื อกฎข อบั งคั บใหม ข องรั ฐ ทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ
(3) เนื่องจากไมมีการขนสง หรือจากการบังคับเอาโดยรัฐไมวาในประเทศหรือตางประเทศอันสงผลใหมีการยึดหรือทําลาย หรือทํา
ใหไดรับความเสียหายจากการกระทํานั้นไมวาจะมีการประกันสาเหตุเหลานั้นไวหรือไม
(4) หรือเนื่องจากกฎหมาย และ/หรือระเบียบใดๆ ของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศอันสงผลตอทรัสตรีซีทนี้หรือตอสินคา
ขอ 8. ขาพเจาจะแจงธนาคารในทันทีในกรณีที่มีการเฉลี่ยคาเสียหายในทรัพยสินใดๆ การไมมีการขนสง สินคาขาดจํานวน
ไมมีการสงมอบ หรือสินคาถูกยึด, อายัด หรือเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นอันไมใชเหตุปกติ และไมใชวิธีการทั่วไปทางธุรกิจ
ขอ 9. ขาพเจาจะไมถือวาธนาคารไดสละสิทธิ์ใดๆในที่นี้ที่เกี่ยวกับเลตเตอรออฟเครดิต ดราฟต หรือเอกสารอื่นใด เวนแตธนาคาร
จะไดทําเปนลายลักษณอักษร
ขอ 10. ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิทบทวน เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด หรือกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัสตรีซีทใหมไดตามที่จําเปน
โดยไมจําตองไดรับความยินยอมลวงหนาจากขาพเจา
ขอ 11. ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารมีอํานาจในเวลาใด ๆ ที่จะเปดเผยขอมูลเครดิตของขาพเจาใหแกบริษัท ขอมูลเครดิต
จํากัด หรือในชื่อนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขอมูลเครดิต (“"บริษัทขอมูลเครดิต") เพื่อใหบริษัท
ขอมูลเครดิตเปดเผยใหแกสมาชิก สถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการวิเคราะหการอํานวยสินเชื่อ และเพื่อสอบทานแกไข
ขอมูลเครดิตของขาพเจาใหถูกตอง ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมเรียกรองคาตอบแทนใด ๆ หรือคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทําดังกลาวของ
ธนาคาร และ/หรือ บริษัทขอมูลเครดิต
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและสินคา
Trust Receipt No

L/C or DLC No

Amount under Draft / Invoice
เอกสารที่ไดรับ
Invoice
Bill of Lading

B/C No

Description of Goods

Insurance Policy or Certificate
Drawer/ Beneficiary’s Certificate

Vessel

Weight and Measurement
Airway Bill

Maturity Date
Packing List
Others

ลงชื่อ ………..………………………..………..…………….……………………ผูมีอํานาจลงนาม
(ตราสําคัญ(หากมี))
สัญญาค้ําประกัน
ขาพเจาผูค้ําประกันรับทราบเงื่อนไขขอสัญญาดังกลาวขางตนแลวไมขัดของและยินยอมผูกพันค้ําประกันตามเงื่อนไขขอสัญญา
ที่บุคคลดังกลาวขางตนไดทําไวกับธนาคารตามสัญญานี้ หรือที่จัดทําขึ้นใหมในภายหนา หรือที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกประการและยินยอม
รับผิดในฐานะผูค้ําประกันอยางลูกหนี้รวมจนกวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวขางทายนี้
ลงชื่อ……………………………………………..….ผูค้ําประกัน

ลงชื่อ………………………………………………….ผูค้ําประกัน

ลงชื่อ....................................................................พยาน

ลงชื่อ………….......................................................พยาน

Signature Verified by
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