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ข้อตกลงทรัสตรี์ซที

วนัท่ี /เดือน /พ.ศ. ………………………………. 

ขา้พเจา้.............................................................................................................................................ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูใ้ช้

สินเช่ือ” มีความประสงคจ์ะขอทาํทรสัตร์ีซีทกบั บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร” เก่ียวเน่ืองจากการสั่งซือ้สินคา้ /บริการ

โดยผูใ้ชส้ินเช่ือ ตามเอกสารอา้งอิงและขอ้มลูท่ีระบใุนตารางดา้นล่างนี ้ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธุรกรรม” 

ผูใ้ชส้ินเช่ือขอใหธ้นาคารชาํระเงินค่าสินคา้ / บริการภายใตธุ้รกรรมท่ีผูใ้ชส้ินเช่ือมีภาระผกูพนัตอ้งชาํระตามมลูค่าธุรกรรมใหแ้ก่ผูข้าย

สินคา้ / ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงตอ่ธนาคารดงันี ้

ขอ้ 1. ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงชาํระเงินคืนใหแ้ก่ธนาคาร ภายใน..............(..........................................................................) วนันบัแต่วนัท่ี

ธนาคารไดช้าํระเงินใหแ้ก่ผูข้ายสินคา้ / ผูใ้หบ้ริการ หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ทัง้นี ้ไม่ว่าผูใ้ชส้ินเช่ือจะขายสินคา้ตาม

ธุรกรรมตอ่ใหบ้คุคลอ่ืนไดห้รอืไม่ก็ตาม 

ขอ้ 2. ธนาคารจะมีหนังสือซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “หนังสือแจง้ยืนยันขอ้มูล” เพ่ือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกับหนีต้ามขอ้ตกลงทรสัตร์ีซีทฉบับนี้

ดงัต่อไปนีต้่อผูใ้ชส้ินเช่ือ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้แต่ไม่จาํกัดเฉพาะ พนักงานส่งเอกสาร, ไปรษณีย,์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ โดยผูใ้ช้

สินเช่ือยินยอมใหธ้นาคารใชห้นงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลูท่ีพิมพอ์อกมาจากระบบของธนาคาร เป็นพยานหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและเป็นท่ียุติใชย้นัต่อผูใ้ช้

สินเช่ือได ้โดยธนาคารและผูใ้ชส้ินเช่ือไม่จาํเป็นตอ้งลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเตมิ 

2.1) จาํนวนเงินตน้คงเหลือท่ีตอ้งชาํระ 

2.2) อัตราดอกเบีย้ ซึ่งไม่เกินอัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีปกติท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกคา้ทั่วไป และผูใ้ชส้ินเช่ือตกลง

ชาํระดอกเบีย้ตามอตัราดงักล่าว โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินตน้ตามท่ีระบใุนหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลู ในทกุวนัทาํการสดุทา้ยของเดือน และในวนั

ครบกาํหนดชาํระเงิน และ 

2.3) วนัครบกาํหนดชาํระเงิน คราวละไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั หรือตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร แตเ่ม่ือรวมวนัครบกาํหนด

ชาํระเงินตามหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลูทกุฉบบัแลว้จะตอ้งไม่เกินกาํหนดเวลาชาํระเงินคืนท่ีระบไุวต้ามขอ้ 1. ขา้งตน้ ทัง้นี ้หากผูใ้ชส้ินเช่ือมีขอ้โตแ้ยง้ถึง

ขอ้มลูตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลู ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะถือว่าหนีต้ามขอ้ตกลงทรสัตร์ีซีทฉบบันี้

ครบกาํหนดชาํระทนัทีในวนัท่ีทาํขอ้ตกลงทรสัตร์ีซีทฉบบันี ้(กรณีโตแ้ยง้หนงัสือแจง้ยืนยันขอ้มูลฉบบัแรก) หรือในวนัท่ีเป็นวนัครบกาํหนดชาํระเงิน

ตามหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลูฉบบัก่อนหนา้ (กรณีโตแ้ยง้หนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลูฉบบัถดัไป) 

ขอ้ 3. การชาํระเงินใดๆ ใหช้าํระ ณ ท่ีทาํการสาํนกังานธนาคาร และหากวนัครบกาํหนดชาํระเงินใดๆ ตรงกบัวนัหยดุทาํการของธนาคาร

พาณิชย ์(วนัเสาร ์วนัอาทติย ์หรือวนัท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศเป็นวนัหยดุ) ใหช้าํระในวนัทาํการก่อนหนา้ 

ขอ้ 4. หากผูใ้ชส้ินเช่ือผิดนัดชาํระหนี ้(ไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบีย้) ตามกาํหนด ผูใ้ชส้ินเช่ือยินยอมใหเ้ปล่ียนอัตราดอกเบีย้คาํนวณบน 

เงินตน้ตามหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลูนบัตัง้แต่วนัท่ีผิดนดัชาํระหนีจ้นกว่าจะมีการชาํระหนีเ้สร็จสิน้ในอตัราเพ่ิมขึน้จากอตัราดอกเบีย้กรณีปกติสูงสุด

ท่ีตกลงในหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลูฉบบัล่าสดุอีกรอ้ยละ 3 (สาม) ตอ่ปี 

ขอ้ 5. การคาํนวณอัตราดอกเบีย้ ธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย้เป็นรายวันตามจาํนวนวันท่ีผ่านพน้ไปจริง โดยกาํหนดใหใ้นปีหนึ่งมี

จาํนวนวนั ดงันี้

เอกสารอ้างอิง (    ) เลตเตอรอ์อฟเครดติ       (    ) ใบคาํขอโอนเงิน           (    ) เอกสารเรียกเก็บสนิคา้เขา้

เลขท่ีอา้งอิง : 

วนัท่ี : 

มูลค่าธุรกรรม .............................................................................................................................................................................................. 

(............................................................................................................................................................................................) 

ผู้ขายสินค้า /ผู้ให้บริการ 

รายละเอียดสินค้า /บริการ 

หมายเลขใบกาํกับราคาสินค้า 

หมายเลขเอกสารการขนส่ง 
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5.1)  กรณีของภาระหนีส้กลุเงินบาท กาํหนดใหห้นึ่งปีมี 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วนั ไม่วา่ในปีนัน้  ๆจะมี 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) หรือ 366 

(สามรอ้ยหกสิบหก) วนั ก็ตาม และ 

5.2)  กรณีของภาระหนีส้กุลเงินตราต่างประเทศ กาํหนดใหห้นึ่งปีมีจาํนวนวนั ดงันี ้(แลว้แต่สกุลเงิน) ไม่ว่าในปีนัน้ๆจะมี 365 

(สามรอ้ยหกสิบหา้) หรือ 366 (สามรอ้ยหกสิบหก) วนั ก็ตาม (1) สกุล USD, CAD, CHF, AUD, EUR, CNY, DKK, NZD, SEK กาํหนดใหห้นึ่งปี

มี 360 (สามรอ้ยหกสิบ) วนั (2) สกลุ GBP, HKD, SGD, MYR, กาํหนดใหห้นึ่งปีมี 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วนั และ (3) สกลุเงินอ่ืนๆ ใหปี้หนึ่งมี

กาํหนดวนัตามท่ีธนาคารประกาศกาํหนด และเม่ือธนาคารไดปิ้ดประกาศ ณ สาํนกังานสาขาของธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ ใหถื้อวา่ผูใ้ชส้ินเช่ือไดร้บั

แจง้กาํหนดจาํนวนวนัของปีหน่ีงๆ สาํหรบัใชใ้นการคาํนวณดอกเบีย้สาํหรบัสกุลเงินนัน้แลว้ และผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงยอมรบัใหธ้นาคารคิดคาํนวณ

ดอกเบีย้ตามจาํนวนวนัของปีท่ีกาํหนดดงักล่าวนัน้ไดท้นัที โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชส้ินเช่ือทราบ และผูใ้ชส้ินเช่ือไม่ตอ้งทาํหลกัฐานใดใหแ้ก่

ธนาคารอีกทัง้สิน้ 

ขอ้ 6. ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงและยอมรบัว่าสินคา้ภายใตธุ้รกรรมเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร โดยผูใ้ชส้ินเช่ือครอบครองไวแ้ทนธนาคาร และ

ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในการนาํเอกสารการขนส่งท่ีไดร้บัไปจากธนาคารหรือท่ีอยู่ในความครอบครองของผูใ้ชส้ินเช่ือไปดาํเนินการ 

ขนสินคา้ และนาํออกผ่านพิธีการศุลกากร เก็บและถือสินคา้ไวใ้นฐานะผูร้กัษาทรพัยเ์พ่ือธนาคาร และแทนธนาคาร โดยธนาคารไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้าย และจะแยกเก็บสินคา้ไวโ้ดยท่ีสามารถชีใ้หเ้ห็นไดต้่างหากจากสินคา้อ่ืนท่ีอยู่ในความครอบครองของผูใ้ชส้ินเช่ือ และแจง้บริเวณท่ี 

เก็บของสินคา้ใหธ้นาคารทราบ โดยยินยอมใหธ้นาคารหรือผูท่ี้ธนาคารมอบหมายเขา้ตรวจสอบสินคา้ได ้พรอ้มทัง้จดัทาํประกนัภยัระบช่ืุอธนาคาร

เป็นผูร้บัประโยชน ์ตามเง่ือนไข มลูคา่ และวธีิการท่ีธนาคารรอ้งขอ 

ขอ้ 7. ในกรณีท่ีสินคา้นี ้หรือบางส่วนของสินคา้นีไ้ดถู้กขายและส่งมอบไปก่อนท่ีจะมีการชาํระเต็มจาํนวนตามหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลู 

จาํนวนเงินท่ีจะไดจ้ากการขายนั้นจะไดร้ับไวโ้ดยผู้ใช้สินเช่ือในฐานะเป็นผู้ร ักษาทรัพย์เพ่ือธนาคาร และจะจ่ายใหธ้นาคารเม่ือไดร้ับ และ 

เทา่จาํนวนท่ีไดร้บัโดยไม่ตอ้งคาํนงึถึงว่าจะเป็นเวลาก่อนวนัครบกาํหนดชาํระเงินตามท่ีระบใุนหนงัสือแจง้ยืนยนัขอ้มลู ทัง้นี ้ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงและ

ยอมรบัว่าธนาคารอาจจะยกเลิกขอ้ตกลงทรสัตร์ีซีทฉบบันีเ้สียเม่ือใดก็ได ้และเขา้ครอบครองสินคา้ท่ีกล่าว และการกระทาํดงักล่าวของธนาคาร

จะไม่ทาํให้สิทธิของธนาคารท่ีจะไดร้ับชาํระเงินเต็มจาํนวนตามข้อตกลงทรัสต์รีซีทฉบับนี้ เสียหายหรือลดถอยไป และ/หรือ ทาํให้ภาระ 

ความรบัผิดชอบของผูใ้ชส้ินเช่ือท่ีจะจ่ายเงินตามขอ้ตกลงทรสัตร์ีซีทฉบบันีห้มดไป 

ขอ้ 8. ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงและยอมรบัว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ สาํหรบัความถูกตอ้ง ความสมบูรณ ์หรือความแทจ้ริงของเอกสาร

การขนส่งทัง้กรณีท่ีธนาคารส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้ชส้ินเช่ือและกรณีอยู่ในความครอบครองของผูใ้ชส้ินเช่ือ หรือสาํหรบัความคงอยู่ของลกัษณะ ปรมิาณ

คณุภาพ สภาพมลูค่า หรือ การส่งมอบของสินคา้ใดๆ ท่ีถือไดว้่าเป็นสินคา้ตามธุรกรรม ทัง้นี ้ในกรณีเอกสารการขนส่ง และ/หรือเอกสารใดๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งการส่งสินคา้ หรือการชาํระเงินค่าสินคา้ตามธุรกรรมมีขอ้บกพร่อง ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงยอมรบัในขอ้บกพร่องนัน้ และยินยอมใหธ้นาคาร

ชาํระเงินคา่สินคา้ได ้

ขอ้ 9. กรณีของภาระหนีต้ามขอ้ตกลงทรสัตร์ีซีทฉบบันีเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ หากผูใ้ชส้ินเช่ือผิดนัดชาํระหนีต้ามกาํหนด ผูใ้ช้

สินเช่ือตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิ ณ เวลาใดท่ีธนาคารเห็นสมควรแปลงภาระหนีเ้ป็นสกุลเงินบาทได ้โดยคาํนวณตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีธนาคาร 

ประกาศขายสกุลเงินตราต่างประเทศนัน้เป็นสกุลเงินบาทใหแ้ก่ลูกคา้โดยทั่วไปของธนาคาร ณ เวลาท่ีธนาคารแปลงสกุลเงินของภาระหนี ้โดย

ผูใ้ชส้ินเช่ือถือวา่มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระหนีใ้หแ้ก่ธนาคารเป็นสกลุเงินบาท และไม่ถือวา่การเปล่ียนสกลุเงินดงักล่าวเป็นการแปลงหนีใ้หม่แตอ่ย่างใด 

ขอ้ 10. ผูใ้ชส้ินเช่ือตกลงและยอมรบัว่าในการใชบ้ริการกับธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การขอเบิกใชส้ินเช่ือจากธนาคารตาม

ข้อตกลงฉบับนี ้ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้สินเช่ือ และ/หรือข้อมูลของคู่คา้ท่ีธนาคารไดร้ับจากผู้ใช้สินเช่ือใหแ้ก่ผู้ใหบ้ริการระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานทางดิจิทลั และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการแลกเปล่ียนขอ้มลูระหว่างสถาบนัการเงิน และ/หรือ สถาบนัการเงิน 

ท่ีเป็นสมาชิกของระบบดงักล่าว เพ่ือความจาํเป็นในการปอ้งกนัและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการใหส้นิเช่ือของสถาบนัการเงิน  

ขอ้ 11. การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามขอ้ตกลงฉบบันี ้ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้

ความยินยอมในการผิดขอ้ตกลงฉบบันีข้องผูใ้ชส้ินเช่ือแตป่ระการใด 

 เพ่ือเป็นหลกัฐาน ผูใ้ชส้ินเช่ือจงึไดล้งลายมือช่ือ และประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบขุา้งตน้ 

 

ลงช่ือ ......................................................................................................................................................................... ผูใ้ชส้ินเช่ือ 

         ( .......................................................................................................................................................................... ) 

 

สาํหรับธนาคาร 
ตรวจสอบลายเซ็น/ 
ตราประทบัแลว้โดย 
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