ข้อตกลงทรัสต์รีซที
วันที่ /เดือน /พ.ศ. ……………………………….
ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ผูใ้ ช้
สินเชื่อ” มีความประสงค์จะขอทําทรัสต์รีซีทกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ธนาคาร” เกี่ยวเนื่องจากการสั่งซือ้ สินค้า /บริการ
โดยผูใ้ ช้สินเชื่อ ตามเอกสารอ้างอิงและข้อมูลที่ระบุในตารางด้านล่างนี ้ ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ธุรกรรม”
เอกสารอ้างอิง

( ) เลตเตอร์ออฟเครดิต

( ) ใบคําขอโอนเงิน

( ) เอกสารเรียกเก็บสินค้าเข้า

เลขที่อา้ งอิง :
วันที่ :
มูลค่าธุรกรรม
ผู้ขายสินค้า /ผู้ให้บริการ
รายละเอียดสินค้า /บริการ
หมายเลขใบกํากับราคาสินค้า
หมายเลขเอกสารการขนส่ง

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

ผูใ้ ช้สินเชื่อขอให้ธนาคารชําระเงินค่าสินค้า / บริการภายใต้ธุรกรรมที่ผใู้ ช้สินเชื่อมีภาระผูกพันต้องชําระตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผขู้ าย
สินค้า / ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงต่อธนาคารดังนี ้
ข้อ 1. ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงชําระเงินคืนให้แก่ธนาคาร ภายใน..............(..........................................................................) วันนับแต่วนั ที่
ธนาคารได้ชาํ ระเงินให้แก่ผูข้ ายสินค้า / ผูใ้ ห้บริการ หรือระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ไม่ว่าผูใ้ ช้สินเชื่อจะขายสินค้าตาม
ธุรกรรมต่อให้บคุ คลอื่นได้หรือไม่ก็ตาม
ข้อ 2. ธนาคารจะมีหนังสือซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “หนังสือแจ้งยืนยันข้อมูล” เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนีต้ ามข้อตกลงทรัสต์รีซีทฉบับนี ้
ดังต่อไปนีต้ ่อผูใ้ ช้สินเชื่อ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ พนักงานส่งเอกสาร, ไปรษณี ย,์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น โดยผูใ้ ช้
สินเชื่อยินยอมให้ธนาคารใช้หนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากระบบของธนาคาร เป็ นพยานหลักฐานที่ถูกต้องและเป็ นที่ยุติใช้ยนั ต่อผูใ้ ช้
สินเชื่อได้ โดยธนาคารและผูใ้ ช้สินเชื่อไม่จาํ เป็ นต้องลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม
2.1) จํานวนเงินต้นคงเหลือที่ตอ้ งชําระ
2.2) อัตราดอกเบีย้ ซึ่งไม่เกินอัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณี ปกติท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป และผูใ้ ช้สินเชื่อตกลง
ชําระดอกเบีย้ ตามอัตราดังกล่าว โดยคํานวณจากจํานวนเงินต้นตามที่ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูล ในทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน และในวัน
ครบกําหนดชําระเงิน และ
2.3) วันครบกําหนดชําระเงิน คราวละไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร แต่เมื่อรวมวันครบกําหนด
ชําระเงินตามหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลทุกฉบับแล้วจะต้องไม่เกินกําหนดเวลาชําระเงินคืนที่ระบุไว้ตามข้อ 1. ข้างต้น ทัง้ นี ้ หากผูใ้ ช้สินเชื่อมีขอ้ โต้แย้งถึง
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูล ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงให้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะถือว่าหนีต้ ามข้อตกลงทรัสต์รีซีทฉบับนี ้
ครบกําหนดชําระทันทีในวันที่ทาํ ข้อตกลงทรัสต์รีซีทฉบับนี ้ (กรณีโต้แย้งหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลฉบับแรก) หรือในวันที่เป็ นวันครบกําหนดชําระเงิน
ตามหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลฉบับก่อนหน้า (กรณีโต้แย้งหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลฉบับถัดไป)
ข้อ 3. การชําระเงินใดๆ ให้ชาํ ระ ณ ที่ทาํ การสํานักงานธนาคาร และหากวันครบกําหนดชําระเงินใดๆ ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเป็ นวันหยุด) ให้ชาํ ระในวันทําการก่อนหน้า
ข้อ 4. หากผูใ้ ช้สินเชื่อผิดนัดชําระหนี ้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้ ) ตามกําหนด ผูใ้ ช้สินเชื่อยินยอมให้เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ คํานวณบน
เงินต้นตามหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลนับตัง้ แต่วนั ที่ผิดนัดชําระหนีจ้ นกว่าจะมีการชําระหนีเ้ สร็จสิน้ ในอัตราเพิ่มขึน้ จากอัตราดอกเบีย้ กรณีปกติสูงสุด
ที่ตกลงในหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลฉบับล่าสุดอีกร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี
ข้อ 5. การคํานวณอัตราดอกเบีย้ ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย้ เป็ นรายวันตามจํานวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยกําหนดให้ในปี ห นึ่งมี
จํานวนวัน ดังนี ้
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5.1) กรณีของภาระหนีส้ กุลเงินบาท กําหนดให้หนึ่งปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน ไม่วา่ ในปี นนั้ ๆ จะมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) หรือ 366
(สามร้อยหกสิบหก) วัน ก็ตาม และ
5.2) กรณี ของภาระหนีส้ กุลเงินตราต่างประเทศ กําหนดให้หนึ่งปี มีจาํ นวนวัน ดังนี ้ (แล้วแต่สกุลเงิน) ไม่ว่าในปี นนั้ ๆจะมี 365
(สามร้อยหกสิบห้า) หรือ 366 (สามร้อยหกสิบหก) วัน ก็ตาม (1) สกุล USD, CAD, CHF, AUD, EUR, CNY, DKK, NZD, SEK กําหนดให้หนึ่งปี
มี 360 (สามร้อยหกสิบ) วัน (2) สกุล GBP, HKD, SGD, MYR, กําหนดให้หนึ่งปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และ (3) สกุลเงินอื่นๆ ให้ปีหนึ่งมี
กําหนดวันตามที่ธนาคารประกาศกําหนด และเมื่อธนาคารได้ปิดประกาศ ณ สํานักงานสาขาของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผูใ้ ช้สินเชื่อได้รบั
แจ้งกําหนดจํานวนวันของปี หนี่งๆ สําหรับใช้ในการคํานวณดอกเบีย้ สําหรับสกุลเงินนัน้ แล้ว และผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงยอมรับให้ธนาคารคิดคํานวณ
ดอกเบีย้ ตามจํานวนวันของปี ท่ีกาํ หนดดังกล่าวนัน้ ได้ทนั ที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู้ ช้สินเชื่อทราบ และผูใ้ ช้สินเชื่อไม่ตอ้ งทําหลักฐานใดให้แก่
ธนาคารอีกทัง้ สิน้
ข้อ 6. ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงและยอมรับว่าสินค้าภายใต้ธุรกรรมเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยผูใ้ ช้สินเชื่อครอบครองไว้แทนธนาคาร และ
ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการนําเอกสารการขนส่งที่ได้รบั ไปจากธนาคารหรือที่อยู่ในความครอบครองของผูใ้ ช้สินเชื่อไปดําเนินการ
ขนสินค้า และนําออกผ่านพิธีการศุลกากร เก็บและถือสินค้าไว้ในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์เพื่อธนาคาร และแทนธนาคาร โดยธนาคารไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย และจะแยกเก็บสินค้าไว้โดยที่สามารถชีใ้ ห้เห็นได้ต่างหากจากสินค้าอื่นที่อยู่ในความครอบครองของผูใ้ ช้สินเชื่อ และแจ้งบริเวณที่
เก็บของสินค้าให้ธนาคารทราบ โดยยินยอมให้ธนาคารหรือผูท้ ่ธี นาคารมอบหมายเข้าตรวจสอบสินค้าได้ พร้อมทัง้ จัดทําประกันภัยระบุช่ือธนาคาร
เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ ตามเงื่อนไข มูลค่า และวิธีการที่ธนาคารร้องขอ
ข้อ 7. ในกรณีท่ีสินค้านี ้ หรือบางส่วนของสินค้านีไ้ ด้ถูกขายและส่งมอบไปก่อนที่จะมีการชําระเต็มจํานวนตามหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูล
จํานวนเงินที่จะได้จากการขายนั้นจะได้ร ับไว้โ ดยผู้ใช้สิ นเชื่ อ ในฐานะเป็ นผู้ร ัก ษาทรัพย์เพื่ อ ธนาคาร และจะจ่ายให้ธนาคารเมื่ อ ได้ร ับ และ
เท่าจํานวนที่ได้รบั โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าจะเป็ นเวลาก่อนวันครบกําหนดชําระเงินตามที่ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูล ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงและ
ยอมรับว่าธนาคารอาจจะยกเลิกข้อตกลงทรัสต์รีซีทฉบับนีเ้ สียเมื่อใดก็ได้ และเข้าครอบครองสินค้าที่กล่าว และการกระทําดังกล่าวของธนาคาร
จะไม่ ท าํ ให้สิ ท ธิ ข องธนาคารที่ จ ะได้ร ับ ชํา ระเงิ น เต็มจํา นวนตามข้อ ตกลงทรัส ต์รีซี ท ฉบับ นี ้ เสี ย หายหรื อ ลดถอยไป และ/หรื อ ทํา ให้ภ าระ
ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้สินเชื่อที่จะจ่ายเงินตามข้อตกลงทรัสต์รีซีทฉบับนีห้ มดไป
ข้อ 8. ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ สําหรับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความแท้จริงของเอกสาร
การขนส่งทัง้ กรณีท่ธี นาคารส่งมอบให้แก่ผใู้ ช้สินเชื่อและกรณีอยู่ในความครอบครองของผูใ้ ช้สินเชื่อ หรือสําหรับความคงอยู่ของลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ สภาพมูลค่า หรือ การส่งมอบของสินค้าใดๆ ที่ถือได้ว่าเป็ นสินค้าตามธุรกรรม ทัง้ นี ้ ในกรณีเอกสารการขนส่ง และ/หรือเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องการส่งสินค้า หรือการชําระเงินค่าสินค้าตามธุรกรรมมีขอ้ บกพร่อง ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงยอมรับในข้อบกพร่องนัน้ และยินยอมให้ธนาคาร
ชําระเงินค่าสินค้าได้
ข้อ 9. กรณีของภาระหนีต้ ามข้อตกลงทรัสต์รีซีทฉบับนีเ้ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ หากผูใ้ ช้สินเชื่อผิดนัดชําระหนีต้ ามกําหนด ผูใ้ ช้
สินเชื่อตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ ณ เวลาใดที่ธนาคารเห็นสมควรแปลงภาระหนีเ้ ป็ นสกุลเงินบาทได้ โดยคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร
ประกาศขายสกุลเงินตราต่างประเทศนัน้ เป็ นสกุลเงินบาทให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปของธนาคาร ณ เวลาที่ธนาคารแปลงสกุลเงินของภาระหนี ้ โดย
ผูใ้ ช้สินเชื่อถือว่ามีหน้าที่ตอ้ งชําระหนีใ้ ห้แก่ธนาคารเป็ นสกุลเงินบาท และไม่ถือว่าการเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าวเป็ นการแปลงหนีใ้ หม่แต่อย่างใด
ข้อ 10. ผูใ้ ช้สินเชื่อตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการกับธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การขอเบิกใช้สินเชื่อจากธนาคารตาม
ข้อ ตกลงฉบับนี ้ ธนาคารอาจเปิ ดเผยข้อ มูล ของผู้ใช้สินเชื่ อ และ/หรือ ข้อ มูล ของคู่คา้ ที่ธนาคารได้ร ับจากผู้ใช้สินเชื่ อ ให้แ ก่ผู้ให้บริการระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางดิจิทลั และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการระบบฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน และ/หรือ สถาบันการเงิน
ที่เป็ นสมาชิกของระบบดังกล่าว เพื่อความจําเป็ นในการป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการให้สนิ เชื่อของสถาบันการเงิน
ข้อ 11. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงฉบับนี ้ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้
ความยินยอมในการผิดข้อตกลงฉบับนีข้ องผูใ้ ช้สินเชื่อแต่ประการใด
เพื่อเป็ นหลักฐาน ผูใ้ ช้สินเชื่อจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
ลงชื่อ ......................................................................................................................................................................... ผูใ้ ช้สินเชื่อ
( .......................................................................................................................................................................... )
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