
 
 

 

 

     วันท่ี /เดือน /พ.ศ. .................................................................. 

 ขาพเจา ....................................................................................................................................................................................... ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูใหสัญญา” 

มีความประสงคจะขอทําทรัสตรีซีทกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” เก่ียวเนื่องจากการสั่งซื้อสินคา/บริการโดยผูใหสัญญา ตามเอกสารอางอิง

และขอมูลท่ีระบุในตารางดานลางนี้ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธุรกรรม” 

(    ) เลตเตอรออฟเครดิต         (    ) ใบคําขอโอนเงินไปตางประเทศ        (    ) เอกสารเรียกเก็บสินคาเขา 

เลขที่อางอิง : 

เอกสารอางอิง 

วันท่ี          : 

มูลคาธุรกรรม                                                 

(                                                                                                                                                             ) 

ผูขายสินคา/ผูใหบริการ  

รายละเอียดสินคา/บริการ  

หมายเลขใบกํากับราคาสินคา  

หมายเลขเอกสารการขนสง  

ขอตกลงทรัสตรีซีท 

 

ผูใหสัญญาขอใหธนาคารชําระเงินคาสินคา/บริการภายใตธุรกรรมที่ผูใหสัญญามีภาระผูกพันตองชําระตามมูลคาธุรกรรมใหแกผูขายสินคา/ผูใหบริการ  

และผูใหสัญญาตกลงตอธนาคารดังนี้ 

1) ผูใหสัญญาตกลงชําระเงินคืนใหแกธนาคาร ภายใน  ........................................ (................................................................) วันนับแตวันท่ีธนาคารไดชําระเงินใหแก

ผูขายสินคา/ผูใหบริการ หรือระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ท้ังนี้ ไมวาผูใหสัญญาจะขายสินคาตามธุรกรรมตอใหบุคคลอื่นไดหรือไมก็ตาม  

2) ธนาคารจะมีหนังสือซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “หนังสือแจงยืนยันขอมูล” เพื่อแจงขอมูลเก่ียวกับหนี้ตามขอตกลงทรัสตรีซีทฉบับนี้ดังตอไปนี้ตอผูใหสัญญา ผานชอง

ทางตางๆ รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะ พนักงานสงเอกสาร, ไปรษณีย, จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยผูใหสัญญายินยอมใหธนาคารใชหนังสือแจงยืนยันขอมูลท่ีพิมพออก

มาจากระบบของธนาคาร เปนพยานหลักฐานที่ถูกตองและเปนท่ียุติใชยันตอผูใหสัญญาได โดยธนาคารและผูใหสัญญาไมจําเปนตองลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม  

2.1) จํานวนเงินตนคงเหลือท่ีตองชําระ 

2.2) อัตราดอกเบี้ย ซึ่งไมเกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกคาท่ัวไป และผูใหสัญญาตกลงชําระดอกเบี้ยตามอัตราดังกลาว

โดยคํานวณจากจํานวนเงินตนตามที่ระบุในหนังสือแจงยืนยันขอมูล ในทุกวันท่ี 26 (ย่ีสิบหก) ของเดือน และในวันครบกําหนดชําระเงิน และ 

2.3) วันครบกําหนดชําระเงิน คราวละไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน หรือตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร แตเมื่อรวมวันครบกําหนดชําระเงินตามหนังสือ

แจงยืนยันขอมูลทุกฉบับแลวจะตองไมเกินกําหนดเวลาตามที่ระบุไวตาม 1) ขางตน ท้ังนี้ หากผูใหสัญญามีขอโตแยงถึงขอมูลตามที่ระบุไวในหนังสือแจงยืนยันขอมูล ไมวาดวย

เหตุใดก็ตาม ผูใหสัญญาตกลงใหธนาคารมีสิทธิท่ีจะถือวาหนี้ตามขอตกลงทรัสตรีซีทฉบับนี้ครบกําหนดชําระทันทีในวันทําขอตกลงทรัสตรีซีทฉบับนี้ (กรณีโตแยงหนังสือแจง

ยืนยันขอมูลฉบับแรก) หรือในวันท่ีเปนวันครบกําหนดชําระเงินตามหนังสือแจงยืนยันขอมูลฉบับกอนหนา (กรณีโตแยงหนังสือแจงยืนยันขอมูลฉบับถัดไป) 

3) การชําระเงินใดๆ ใหชําระ ณ ท่ีทําการสํานักงานธนาคาร และหากวันครบกําหนดชําระเงินดังกลาว ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย (วันเสาร วันอาทิตย 

หรือวันท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศเปนวันหยุด) ใหชําระในวันทําการถัดไป 

4) หากผูใหสัญญาผิดนัดชําระหนี้ (ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย) ตามกําหนด ผูใหสัญญายินยอมใหเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณบนเงินตนตามหนังสือแจงยืนยันขอ

มูลนับตั้งแตวันท่ีผิดนัดชําระหนี้จนกวาจะมีการชําระเสร็จส้ินในอัตรารอยละตอป ดังนี้ 

 4.1) กรณีของภาระหนี้สกุลเงินบาท เทากับอัตราผิดนัดชําระหนี้ท่ีธนาคารประกาศใหเรียกเก็บไดในขณะนั้น  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศกําหนดของ

ธนาคารในแตละขณะเวลา ปจจุบันเทากับอัตราตอปรอยละ 15 (สิบหา) 
 4.2) กรณีของภาระหนี้สกุลเงินตราตางประเทศ เทากับอัตราตอปรอยละ 15 (สิบหา) 

5)ผูใหสัญญาตกลงและยอมรับวาสินคาภายใตธุรกรรมเปนกรรมสิทธ์ิของธนาคาร โดยผูใหสัญญาครอบครองไวแทนธนาคาร และผูใหสัญญาตกลงเปนผูรับผิด

ชอบในการนําเอกสารการขนสงท่ีไดรับไปจากธนาคารหรือท่ีอยูในความครอบครองของผูใหสัญญาไปดําเนินการขนสินคา และนําออกผานพิธีการศุลกากร เก็บและถือสินคาไว

ในฐานะผูรักษาทรัพยเพื่อธนาคาร และแทนธนาคาร  โดยธนาคารไมตองเสียคาใชจาย และจะแยกเก็บสินคาไวโดยที่สามารถชี้ใหเห็นไดตางหากจากสินคาอ่ืนท่ีอยูในความ

ครอบครองของผูใหสัญญา และแจงบริเวณท่ีเก็บของสินคาใหธนาคารทราบ โดยยินยอมใหธนาคารหรือผูท่ีธนาคารมอบหมายเขาตรวจสอบสินคาได พรอมทั้งจัดทําประกันภัย

ระบุชื่อธนาคารเปนผูรับประโยชน ตามเงื่อนไข มูลคา และวิธีการที่ธนาคารรองขอ 

6) ในกรณีท่ีสินคานี้ หรือบางสวนของสินคานี้ไดถูกขายและสงมอบไปกอนที่จะมีการชําระเต็มจํานวนตามหนังสือแจงยืนยันขอมูล จํานวนเงินท่ีจะไดจากการขาย

นั้นจะไดรับไวโดยผูใหสัญญาในฐานะเปนผูรักษาทรัพยเพื่อธนาคาร และจะจายใหธนาคารเมื่อไดรับ และเทาจํานวนที่ไดรับโดยไมตองคํานึงถึงวาจะเปนเวลากอนวันครบ

กําหนดชําระเงินตามที่ระบุในหนังสือแจงยืนยันขอมูล ท้ังนี้ ผูใหสัญญาตกลงและยอมรับวาธนาคารอาจจะยกเลิกขอตกลงทรัสตรีซีทฉบับนี้เสียเมื่อใดก็ได และเขาครอบครอง

สินคาท่ีกลาว และการกระทําดังกลาวของธนาคารจะไมทําใหสิทธิของธนาคารที่จะไดรับชําระเงินเต็มจํานวนตามขอตกลงทรัสตรีซีทฉบับนี้ เสียหายหรือลดถอยไป และ/หรือ 

ทําใหภาระความรับผิดชอบของผูใหสัญญาที่จะจายเงินตามขอตกลงทรัสตรีซีทฉบับนี้หมดไป 

 7) ผูใหสัญญาตกลงและยอมรับวาธนาคารไมตองรับผิดชอบใด ๆ สําหรับความถูกตอง ความสมบูรณ หรือความแทจริงของเอกสารการขนสงท้ังกรณีท่ีธนาคารสง

มอบใหแกผูใหสัญญาและกรณีอยูในความครอบครองของผูใหสัญญา หรือสําหรับความคงอยูของลักษณะ ปริมาณคุณภาพ สภาพมูลคา หรือ การสงมอบของสินคาใด ๆ ท่ีถือ

ไดวาเปนสินคาตามธุรกรรม  ท้ังนี้ ในกรณีเอกสารการขนสง และ/หรือเอกสารใดๆที่เก่ียวของการสงสินคา หรือการชําระเงินคาสินคาตามธุรกรรมมีขอบกพรอง ผูใหสัญญา

ตกลงยอมรับในขอบกพรองนั้น และยินยอมใหธนาคารชําระเงินคาสินคาได 

 8) กรณีของภาระหนี้ตามขอตกลงทรัสตรีซีทฉบับนี้เปนสกุลเงินตราตางประเทศมีการผิดนัดชําระหนี้ ผูใหสัญญาตกลงใหธนาคารมีสิทธิ ณ เวลาใดที่ธนาคารเห็น

สมควรแปลงภาระหนี้เปนสกุลเงินบาทได โดยคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารประกาศขายสกุลเงินตางประเทศนั้นเปนสกุลเงินบาทใหแกลูกคาโดยทั่วไปของธนาคาร ณ 

เวลาที่ธนาคารแปลงสกุลเงินของภาระหนี้  โดยผูใหสัญญาถือวามีหนาท่ีตองชําระหนี้ใหแกธนาคารเปนสกุลเงินบาท และไมถือวาการเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาวเปนการแปลงหนี้ใหมแตอยาง

ใด 

เพื่อเปนหลักฐาน ผูใหสัญญาจึงไดลงลายมือชื่อ และประทับตรา  (ถามี) ไวเปนสําคัญ ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 
 

 

ลงชื่อ........................................................................................................................................................................................................................................................ผูใหสัญญา 

(                                                                                                                                                                                                                   )               

ทํารายการโดย 

 

อนุมัติการทําธุรกรรมโดย ตรวจสอบลายเซ็น/ตราประทับแลวโดย 

W-3-2016 สําหรับธนาคาร

ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร
 
ระบุวันที่ ที่ผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลงทรัสต์รีซีท

ระบุชื่อบริษัท / ชื่อบุคคล
ระบุชื่อบริษัท / ชื่อบุคคลที่ขอทำข้อตกลงทรัสต์รีซีทกับธนาคาร

เอกสารอ้างอิง
เลือกธุรกรรมอ้างอิงการทำข้อตกลงทรัสต์รีซีทโดยใส่เครื่องหมายถูก (  / ) ที่ธุรกรรมนั้น

เลขที่อ้างอิง
- เลตเตอร์ออฟเครดิต ให้ระบุ หมายเลขตาม L/C - ใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ ให้ระบุหมายเลขหัวกระดาษของใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ- เอกสารเรียกเก็บสินค้าเข้า ไม่ต้องระบุ

วันที่
 
- เลตเตอร์ออฟเครดิต ให้ระบุ วันที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต- ใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ ให้ระบุ วันที่ผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามในใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ- เอกสารเรียกเก็บสินค้าเข้า ไม่ต้องระบุ

มูลค่าธุรกรรม
 
ระบุสกุลเงินและจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร

ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ
 
ระบุชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
 
ระบุรายละเอียดสินค้าตามที่ระบุใน Commercial Invoice หรือระบุ As per commercial invoice no. และใส่หมายเลข Commercial invoice

หมายเลขใบกำกับราคาสินค้า
 
ระบุหมายเลขใน Commercial Invoice

หมายเลขเอกสารการขนส่ง
 
ระบุหมายเลขในเอกสารการขนส่ง ซึ่งแยกตามประเภทในการส่งสินค้า เช่น Bill of Lading No. , Air Waybill No. เป็นต้น

ผู้ให้สัญญาตกลงชำระเงินคืนให้ธนาคาร
 
ระบุเทอมของวงเงินทรัสต์รีซีท (T/R) ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารตามที่ระบุในสัญญาเป็นตัวเลขและตัวอักษร

ลงชื่อผู้ให้สัญญา 
 
ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท
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