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

. 2
วันที่
เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทีธ่ นาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินคาตามขอ 1
ใหแกขา พเจาและชําระเงินคาสินคาใหแกผูขายแทนขาพเจาไปแลว โดยที่ขาพเจายังไมไดชําระเงินใหแกธนาคาร ขาพเจาขอใหสัญญาตอ
ธนาคารดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดรับมอบเอกสารแสดงสิทธิในสินคาซึ่งไดระบุไวในรายละเอียดของสินคาและจํานวนเงินตามรายละเอียดของสินคา
และจํานวนเงินตามหนี้ทรัสตรีซีท ที่แนบทายหนังสือนี้และถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญานี้ไปจากธนาคาร เพื่อนําไปออกสินคาที่ไดสั่งซื้อไวแลว
โดยที่ยังมิไดชําระเงินคาสินคาตามจํานวนที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายใหแกธนาคาร โดยเอกสารแสดงสิทธิดังกลาวถือวาเปนเอกสารที่
ธนาคารใชเปนพยานหลักฐานการชําระเงินตามดราฟตที่ขาพเจาไดรับรองแลวขางทายนี้ หรือตามใบเรียกเก็บเงินขางทายสัง่ จายเงินใหแก
ธนาคาร ขาพเจารับรองวากรรมสิทธิ์ในสินคาตามเอกสารแสดงสิทธิดังกลาวเปนของธนาคารแตเพียงผูเดียว และการที่ธนาคารไดยินยอมให
ขาพเจาไดยึดถือครอบครองเอกสารแสดงสิทธิในสินคานั้นเปนการกระทําเพื่อประโยชนของขาพเจาในการชําระหนี้ทรัสตรีซีทใหแกธนาคาร โดย
ขาพเจาตกลงทีจ่ ะนําสินคาลงจากเรือ เก็บรักษาและยึดถือสินคาดังกลาวไวในฐานะตัวแทนของธนาคารโดยถือเปนทรัพยสินของธนาคาร
ซึง่ ธนาคารมีอิสระทีจ่ ะขายสินคาดังกลาวเพื่อนําเงินเขาบัญชีหรือรับไวเปนเงินสด ทั้งนี้ ขาพเจาตกลง จะชําระคืนเงินที่ธนาคารไดชําระใหแก
ผูขายไปแลว คืนใหแกธนาคารเปนสกุลเงินเดียวกับที่ธนาคารไดชําระใหแกผูขายไปแลวหรือเปนสกุลเงินบาท ตามที่ตกลงไวกับธนาคาร และ
ธนาคารไดแจงยืนยันขอมูลตอขาพเจาเกีย่ วกับสกุลเงินที่ขอใหขาพเจาชําระเงินคืน 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 โดยธนาคารไมจาํ ตองใหขา พเจาลงนามในเอกสารใดๆ เพิม่ เติม
ขาพเจาจะขายสินคาและชําระเงินที่ไดรับทั้งหมดใหธนาคารทันทีเพื่อเปนการปลดภาระและความรับผิดของขาพเจา ตามที่กลาวถึง
ในที่นี้ และที่มีอยูกับธนาคาร โดยจะใหรายละเอียดแกธนาคารเกี่ยวกับการขายแตละครั้งเมื่อมีการสงเงินที่ไดรบั หรือนํามาและฝากไวทโ่ี รง
เก็บสินคาธนาคารทีม่ ใี บประทวนสินคาในนามของธนาคาร เพือ่ ใชแทนบรรดาเอกสารที่ขาพเจาไดรับจากธนาคาร และเพื่อเปนหลักประกัน
ตอเนื่องในภาระและความรับผิดดังกลาว
ขอ 2. ขาพเจาตกลงทีจ่ ะสงมอบเงินที่ไดรับใหแกธนาคารในทันทีในกรณีขายสินคา เพื่อชําระหนี้อื่นใดที่ขาพเจามีอยูกับธนาคาร
ตามสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่ขา พเจาและธนาคารตกลงกันใหขา พเจาชําระหนี้คืนเปนสกุลเงินบาท ขาพเจาจะนําเงินตราไทยมาซื้อเงินตรา
ตางประเทศดังกลาวจากธนาคาร โดยใชอตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยตามทีต่ กลงไวกบั ธนาคารใน Advice Maturity
Date under Trust Receipt หรือตามอัตราธนาคารกําหนด ณ วันทีค่ รบกําหนดตาม Advice Maturity Date under Trust Receipt พรอม
ทั้งดอกเบี้ยของเงินจํานวนดังกลาวในอัตราตามที่ไดรับแจงจากธนาคาร
ขอ 3. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระเงินคืนใหแกธนาคารภายในกําหนดเวลาตามขอ 1 ขาพเจาตกลงรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรา
ผิดนัดสูงสุดที่ธนาคารจะประกาศเปนครั้งคราว ภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ งการกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและสวนลด คํานวณจากยอดคงคางทีร่ ะบุใน Advice Maturity Date under Trust Receipt นับจากวันถัดจากวันครบ
กําหนดที่ระบุใน Advice Maturity Date under Trust Receipt จนถึงวันที่ขาพเจาชําระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้คืนธนาคารจนครบถวน รวมทั้ง
ยินยอมเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ อันเกี่ยวกับหนี้ทรัสตรีซีทตามสัญญานีท้ กุ ประการ นอกจากนี้ ขาพเจายินยอมใหธนาคารแปลง
ภาระหนีท้ เ่ี ปนสกุลเงินตางประเทศเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกําหนด ณ วันแปลงภาระหนีด้ งั กลาวเปนสกุลเงินบาท
ขอ 4. ขาพเจาตกลงดวยวา จะเก็บรักษาสินคานั้น ผลผลิต หรือเงินที่ไดจากสิ่งดังกลาว ไมวาในรูปเงินสด ตั๋วสั่งจายเงิน หรือ
บัญชี โดยแยกตางหากใหเห็นไดชัดวาเปนทรัพยสินของธนาคาร และขาพเจายอมเสียคาเชาโกดัง คาเก็บรักษาสินคา คาใชจา ยในการออก
สินคาและคาอากรขาเขาของสินคาทั้งสิ้น โดยขาพเจายอมรับมอบไวในฐานะผูรับฝากจากธนาคารและจะเก็บรักษาไวเพื่อประโยชนของ
ธนาคาร โดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆจากธนาคาร
ขาพเจาตกลงที่จะเอาประกันภัยสินคาดังกลาวเต็มมูลคาสินคา และเปนผูเสียคาเบี้ยประกันภัยทัง้ หมด โดยระบุในกรมธรรม
ประกันภัยใหธนาคารเปนผูรับประโยชนแตผูเดียว และขาพเจาจะสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหธนาคารเก็บไวทันทีที่ทําสัญญาประกันภัย
เสร็จเรียบรอย
ขอ 5. ในกรณีท่เี อกสารสงสินคามีขอกําหนดเงื่อนไขไมตรงกับขอกําหนด และ/หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในเลตเตอรออฟเครดิตหรือเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวของ หรือในกรณีที่เอกสารการสงสินคา และ/หรือสินคาเกิดความเสียหาย หรือสูญหายทัง้ หมดหรือแตบางสวน ไมวา จะเปนเพราะ
การทําลาย, ทําใหเสื่อมคาเสื่อมราคา หรือไมวา จะเกิดจากเหตุใดๆ (รวมถึงเหตุสุดวิสัย) ขาพเจาตกลงยินยอมชําระเงินคาสินคาใหกับธนาคาร
จนครบถวน
ขอ 6. ธนาคารอาจจะยกเลิกสัญญานี้กอนครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวและเขายึดเอาสินคา หรือคาตอบแทนที่ไดจากสินคา
กรณีที่มีการขายสินคา หรือเงินที่ไดคนพบ หรือในกรณีที่มีเหตุสงสัยใดๆ หรือการที่ขาพเจาไมไดโอนสิทธิ์ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่ง
ขอใดหรือไมชําระเงินเมื่อถึงกําหนดจากการรับรองใดๆ ที่ระบุถึงในที่นี้หรือภายใตเครดิตที่ธนาคารกําหนดใหในบัญชีของขาพเจา หรือในหนี้
ใดๆ ของขาพเจาที่มีอยูก ับธนาคารจากความผูกพัน การรับรองหนี้ และความรับผิดทั้งหมดของขาพเจาที่มีอยู (ไมวาธนาคารจะแจงให
ทราบหรือไมก็ตาม) โดยใหถึงกําหนดชําระทันที
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ขอ 7. ความรับผิดของขาพเจาในการชําระเงินเมื่อถึงกําหนดจากดราฟตที่ไดรับรองใดๆตั๋วแลกเงินหรือหนีส้ นิ ใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้
จะไมสิ้นสุดลงหรือมีการเปลีย่ นแปลง
(1) เนื่องจากสินคาที่ปรากฏในเอกสารที่ธนาคารสงมอบในที่นี้ ไมไดรับการแจง ไมไดสงมอบ หรือไมไดมีการผานพิธกี ารศุลกากร
(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 ทั ้ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ
(3) เนื่องจากไมมีการขนสง หรือจากการบังคับเอาโดยรัฐไมวา ในประเทศหรือตางประเทศอันสงผลใหมีการยึดหรือทําลาย หรือทํา
ใหไดรับความเสียหายจากการกระทํานัน้ ไมวาจะมีการประกันสาเหตุเหลานั้นไวหรือไม
(4) หรือเนือ่ งจากกฎหมาย และ/หรือระเบียบใดๆ ของรัฐทัง้ ในประเทศและตางประเทศอันสงผลตอทรัสตรีซีทนี้หรือตอสินคา
ขอ 8. ขาพเจาจะแจงธนาคารในทันทีในกรณีที่มีการเฉลี่ยคาเสียหายในทรัพยสินใดๆ การไมมีการขนสง สินคาขาดจํานวน
ไมมีการสงมอบ หรือสินคาถูกยึด, อายัด หรือเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นอันไมใชเหตุปกติ และไมใชวิธีการทั่วไปทางธุรกิจ
ขอ 9. ขาพเจาจะไมถือวาธนาคารไดสละสิทธิ์ใดๆในที่นี้ที่เกี่ยวกับเลตเตอรออฟเครดิต ดราฟต หรือเอกสารอื่นใด เวนแตธนาคาร
จะไดทําเปนลายลักษณอักษร
ขอ 10. ขาพเจายินยอมใหธนาคารมีสิทธิทบทวน เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด หรือกําหนดเงื่อนไขเกีย่ วกับทรัสตรีซีทใหมไดตามที่จําเปน
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
3

Trust Receipt No
Amount under Draft / Invoice
เอกสารที่ไดรับ
Invoice
Bill of Lading

Vessel

7

Insurance Policy or Certificate
Drawer/ Beneficiary’s Certificate

5

B/C No

Description of Goods

6
10

4

L/C or DLC No

Maturity Date

8

Weight and Measurement
Airway Bill

9

Packing List
Others

11
ลงชื่อ ………..………………………..………..…………….……………………ผู
มีอํานาจลงนาม
(ตราสําคัญ(หากมี))

สัญญาค้ําประกัน
ขาพเจาผูคา้ํ ประกันรับทราบเงื่อนไขขอสัญญาดังกลาวขางตนแลวไมขดั ของและยินยอมผูกพันค้ําประกันตามเงื่อนไขขอสัญญา
ที่บุคคลดังกลาวขางตนไดทําไวกบั ธนาคารตามสัญญานี้ หรือทีจ่ ดั ทําขึ้นใหมในภายหนา หรือที่จะเปลีย่ นแปลงไปทุกประการและยินยอม
รับผิดในฐานะผูค ้ําประกันอยางลูกหนี้รวมจนกวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวขา งทายนี้
ลงชื่อ……………………………………………..….ผูค้ําประกัน

12
ลงชื่อ………………………………………………….ผู
ค้ําประกัน

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

13
ลงชื่อ………….......................................................พยาน

Signature Verified by
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คําอธิบายวิธีการกรอกใบคําขอทรัสตรีซีท
สวนที่ 1 : ประเภทของ T/R และวันที่ออกเอกสาร
T/R Letter of Credit, Bills for Collection

1

T/R Open Account, Advance Payment
T/R Domestic Letter of Credit
2

\

วันที่

หมายเลข
1

2

.

ความหมายและวิธกี ารกรอก
ใหเลือก x ในชอง
เพือ่ เลือกประเภทของ T/R ที่ตองการจะยื่นใบคําขอในชองใดชองหนึ่งระหวาง
T/R Letter of Credit, Bills for Collection หมายถึง การยืน่ T/R สําหรับตั๋ว L/C หรือตั๋ว B/C
T/R Open Account, Advance Payment หมายถึง การยืน่ T/R สําหรับตั๋ว O/A หรือตั๋ว A/P และ
รวมถึงการยื่น T/R ภายใตผลิตภัณฑ TMB Trade On Demand Financing
T/R Domestic Letter of Credit หมายถึง การยืน่ T/R สําหรับตั๋ว DLC
ระบุ วัน เดือน ป ที่ออกเอกสาร
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สวนที่ 2 : รายละเอียดสินคา
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและสินคา
3

Trust Receipt No
Amount under Draft / Invoice
6

4
5
6
7
8
9
10

Description of Goods

Insurance Policy or Certificate
Drawer/ Beneficiary’s Certificate

5

B/C No

7

เอกสารที่ไดรับ 10
Invoice
Bill of Lading

หมายเลข
3

4

L/C or DLC No

Vessel
8

Weight and Measurement
Airway Bill

ความหมายและวิธกี ารกรอก
กรอกโดยเจาหนาทีธ่ นาคาร
ระบุหมายเลข Trust Receipt
ระบุหมายเลขตั๋ว L/C หรือ DLC
ระบุหมายเลขตั๋ว B/C
ระบุสกุลเงินและจํานวนเงินเปนตัวเลข (ตามดราฟตหรือใบกํากับราคาสินคา (Invoice))
ระบุรายละเอียดสินคาตามที่ระบุในใบกํากับสินคา (Invoice)
ระบุชื่อเรือที่ขนสงสินคาตามที่ระบุในใบตราสงสินคา (Bill of Lading ; B/L)
ระบุวันทีค่ รบกําหนดชําระเงินของสินเชื่อรายการนี้
ระบุเอกสารที่ไดรบั ตาม L/C หรือ B/C (ใหเลือกใสเครื่องหมาย X ลงใน ) ไดแก
ใบกํากับราคาสินคา (Invoice)
ใบตราสงสินคา (Bill of Lading ; B/L)
เอกสารประกันภัยสินคา (Insurance Policy or Certificate)
เอกสารรับรองสินคาออกโดยผูขายหรือผูรบั ประโยชน (Drawer/Beneficiary’s Certificate)
เอกสารแสดงน้าํ หนักและขนาดสินคา (Weight and Measurement)
เอกสารขนสงสินคาทางอากาศ (Airway Bill)
เอกสารแสดงการบรรจุหบี หอ (Packing List)
เอกสารอื่นๆ (Others)
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Maturity Date
9

Packing List
Others
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สวนที่ 3 : ลงนามผูมีอํานาจลงนามและสัญญาค้าํ ประกัน
11
ลงชื่อ ………..………………………..………..…………….……………………ผู
มีอํานาจลงนาม

(ตราสําคัญ(หากมี))

สัญญาค้ําประกัน
ขาพเจาผูคา้ํ ประกันรับทราบเงื่อนไขขอสัญญาดังกลาวขางตนแลวไมขดั ของและยินยอมผูกพันค้ําประกันตามเงื่อนไขขอ
สัญญาที่บุคคลดังกลาวขางตนไดทําไวกับธนาคารตามสัญญานีห้ รือที่จัดทําขึน้ ใหมในภายหนาหรือทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปทุกประการ
และยินยอมรับผิดในฐานะผูค ้ําประกันอยางลูกหนี้รวมจนกวาธนาคารจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวขางทายนี้
ลงชื่อ…………………………………………….ผูค้ําประกัน

12
ลงชื่อ……………………………………………….ผู
ค้ําประกัน

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

13
ลงชื่อ…………...................................................พยาน

Signature
Signatu
Signature
verified by
Verified by

หมายเลข
11
12-13
12
13

ความหมายและวิธกี ารกรอก
ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษทั
สัญญาค้ําประกัน (ใชกรณีที่ตองมีนิติบคุ คล/บุคคลอืน่ รวมค้ําประกันดวย
ผูค้ําประกันรวมจะตองลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัท)
ลงชื่อผูค้ําประกัน
ลงชือ่ พยาน
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