สัญญาทรัสต์รีซีท
วันที่ __________________________
ข้าพเจ้า _______________________________________________________________________________________________________
สานักงาน/บ้านเรือนตัง้ อยูเ่ ลขที่ _______________ซอย ___________________ ถนน ___________________แขวง/ตาบล_____________________
เขต/อาเภอ ____________________ จังหวัด _____________________ ขอมอบสัญญานีไ้ ว้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ธนาคาร” เพื่อเป็ นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าได้รบั มอบเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าตามที่ระบุในตารางดังที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี ้
(ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า “สินค้า”) ไปจากธนาคาร เพื่อนาไปออกสินค้าที่ได้ส่งั ซือ้ ไว้แล้ว โดยที่ยงั มิได้ชาระเงินค่าสินค้าให้แก่ธนาคาร
เลตเตอร์ออฟเครดิต หมายเลข _____________________

ไอ เอ็ม แอล ซี หมายเลข _____________________

ไอ เอ็ม บี ซี

ไอ เอ็ม ที ที

หมายเลข _____________________

จานวนเงินตามตั๋วแลกเงิน
ใบกากับสินค้า/ดราฟท์

ประเภทของสินค้า

หมายเลข _____________________

เครือ่ งหมายหีบห่อ

ชื่อเรือ

เอกสารที่ได้รบั ไป
ใบกากับสินค้า/invoice

ใบตราส่ง/Bill of Lading

Insurance Policy or Certificate

Packing List/weight Note

___________________

__________________________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็ นของธนาคารแต่เพียงผูเ้ ดียว และการที่ธนาคารได้ยินยอมให้ขา้ พเจ้ายึดถือครอบครองเอกสาร
แสดงสิทธิในสินค้านัน้ เป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าในการชาระหนีค้ ่าสินค้าให้แก่ธนาคารเท่านัน้ และข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญาต่อธนาคาร
ดังมีขอ้ ความต่อไปนี ้
ข้อ 1.
เพื่อเป็ นหลักฐานการชาระหนีค้ ่าสินค้า ข้าพเจ้าตกลงที่จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ _______________________________
ลงวันที่__________________จานวนเงิน_________________________ (___________________________________________________________)
ครบกาหนดชาระเงินวันที่__________________ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ตั๋วสัญญาใช้เงิน”) ให้ไว้แก่ธนาคาร โดยมีรูปแบบ รายละเอียด และเงื่อนไข
ต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ในกรณีธนาคารกาหนดให้ขา้ พเจ้าออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็ นเงินสกุลบาทให้คานวณเงินสกุลต่างประเทศที่ระบุไว้ใน
ตารางข้างต้นนีเ้ ป็ นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารต้องชาระค่าสินค้าแทนข้าพเจ้า หรือตามอัตราที่ตกลงกันไว้ หรืออัตราแลกเปลี่ยน
อื่นใดตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดของสินค้า ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น
ข้อ 2 . ข้าพเจ้าตกลงที่จะนาเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าที่ได้รบั มอบจากธนาคารนัน้ ไปออกสินค้า และเมื่อรับสินค้าดั งกล่าวมาแล้ว
ข้า พเจ้า จะน าไปเก็ บ ไว้ที่ ________________________________________________________________________________________________
ซอย ____________________________ ถนน _______________________________แขวง/ต าบล _____________________________________
เขต/อาเภอ ____________________ จังหวัด ______________________และ/หรือสถานที่อื่นใดตามที่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคาร ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “สถานที่เก็บสินค้า”โดยข้าพเจ้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้า ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่าใช้จา่ ย
ในการขอออกสินค้า ค่าอากรขาเข้าของสินค้า และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ การเก็บรักษาสินค้าดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงและรับรองว่า
จะเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของธนาคารโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนจากธนาคาร และขอรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลา ย สูญหาย หรือ
เสื่อมราคาของสินค้า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่บคุ คลอื่นไม่วา่ ด้วยเหตุใดแต่เพียงผูเ้ ดียวทุกประการ ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้ายินยอมใ ห้ธนาคารเข้าไป
ตรวจสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า และ/หรือตรวจสอบการดาเนินการ บันทึก สมุดบัญชี และ/หรือเอกสารใดๆ ของข้าพเจ้ าที่ธนาคารเห็นว่าเกี่ยวข้อง
กับสินค้าได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร และเมื่อข้าพเจ้าได้นาสินค้าไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า ข้าพเจ้าจะนาใบรับสินค้าซึง่ ออกในนามธนาคาร
และ/หรือใบประทวนสินค้ามอบให้ธนาคารทันที ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าตกลงและรับรองจะไม่นาเอกสารแสดงสิทธิ ในสิ นค้า และ/หรือสินค้าไปก่อให้เกิด
ภาระผูกพันใดๆ และเมื่อข้าพเจ้าขายสินค้าได้ หรือกรณีที่สินค้าดังกล่าวถูกยึด หรืออายัด หรือมีการใดเกิดขึน้ ที่กระทบต่อสินค้า ข้า พเจ้าตกลงที่
จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา_________________________________
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ข้อ 3.
ข้าพเจ้าตกลงชาระดอกเบีย้ ที่คิดคานวณบนหนีค้ ่าสินค้าในอัตราร้อยละต่อปี เท่ากับ ____________________ โดยคานวณ
นับแต่วนั ที่ธนาคารได้ชาระค่าสินค้าแทนข้าพเจ้าเป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระหนีค้ า่ สินค้าเสร็จสิน้ โดยชาระให้แก่ธนาคาร ดังนี ้
✔

เป็ นรายเดือนภายในวันทาการสุดท้ายของธนาคารในแต่ละเดือน
พร้อมกับการชาระคืนต้นเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
ในวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
อื่น ๆ ___________________________________

ทัง้ นี ้ ไม่ว่าข้าพเจ้าได้ขายสินค้าดังกล่าวในรู ปสินค้าวัตถุดิบ หรือในรู ปสินค้าสาเร็จรู ป หรือนาสินค้าวัตถุดิบมาประกอบ
ผลิตแล้วนาออกขาย หรือถึงแม้ว่า ข้าพเจ้าจะมิได้นาสินค้าออกขายก็ดี หรือถึงแม้ว่าสินค้านัน้ จะเป็ นสินค้าประเภททุนซึ่งไม่ได้นาออกข ายก็ตาม
นอกจากนี ้แ ล้ว ข้า พเจ้า ตกลงรับ ผิ ด ชอบช าระค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้จ่า ยใดๆ อัน เกี่ ย วกับ หนี ้ค่า สิ น ค้า ตามสัญ ญาฉบับ นี ้ใ ห้แ ก่ ธ นาคาร
จนครบถ้วน ทุกอย่างทุกประการด้วย
Prime Rate หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ต่าที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าของธนาคาร สาหรับการกูเ้ งินซึ่งเป็ นเงินสกุ ลบาท
ที่ธนาคารประกาศกาหนด ซึ่งอัต ราดอกเบีย้ ดังกล่า วอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆไปในแต่ละขณะเวลา
โดยธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดให้แก่ขา้ พเจ้าอีกทัง้ สิน้
LIBOR หมายถึ ง London Interbank Offered Rate ซึ่ ง เป็ นอั ต ราดอกเบี ้ย ที่ ค านวณตามกระบวนการ LIBOR Fixing
ที่กาหนดโดย British Bankers’ Association ในตลาดซือ้ ขายเงินตราลอนดอน (London Interbank Market) สาหรับการให้กเู้ งินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ระยะเวลา 6 (หก) เดือน ณ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันที่ธนาคารได้ชาระค่าสินค้าแทนข้าพเจ้า
SIBOR หมายถึ ง Singapore Interbank Offered Rate ซึ่ง เป็ น อัต ราดอกเบี ย้ ที่ ค านวณตามกระบวนการ SIBOR Fixing
ที่กาหนดโดย The Association of Banks in Singapore ในตลาดซือ้ ขายเงินตราสิงคโปร์ (Singapore Interbank Market) สาหรับการให้กเู้ งินสกุล
ดอลลาร์สิงคโปร์ ระยะเวลา 6 (หก) เดือน ณ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันที่ธนาคารได้ชาระค่าสินค้าแทนข้าพเจ้า
EURIBOR หมายถึ ง (Euro Interbank Offered Rate) ซึ่ ง เป็ นอั ต ราดอกเบี ้ย ที่ ค านวณตามกระบวนการ Euro Fixing
ที่ ป ระกาศโดย European Banking Federation ในตลาดซื ้อขายเงิ น ตรายูโร (Euro Interbank Market) ส าหรับ การให้กู้เงิ น สกุ ล ยูโร ระยะเวลา
6 (หก) เดือน ณ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันที่ธนาคารได้ชาระค่าสินค้าแทนข้าพเจ้า
อื่นๆ __________________________________________________
อย่า งไรก็ ต าม ข้า พเจ้า ตกลง และยิน ยอมให้เป็ น สิท ธิ และดุล ยพินิ จโดยล าพังของธนาคารตามที่ ธนาคารจะพิจารณา
เห็นสมควรในการเรียกให้ขา้ พเจ้าชาระหนีค้ ่าสินค้าบางส่วนหรือทัง้ หมดก่อนถึงวันครบกาหนดชาระตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ ง
คานึงว่าข้าพเจ้าจะได้ขายสินค้าได้บางส่วนหรือทัง้ หมดหรือไม่ หรือแม้จะยังไม่ถึงวันครบกาหนดชาระตามที่ระบุไว้ก็ ตาม และเมื่อธนาคารได้แจ้งให้
ข้า พเจ้า ทราบแล้ว ข้า พเจ้า ตกลงให้ถือว่า หนี ค้ ่า สิน ค้า จานวนดังกล่า วถึ งกาหนดชาระทัน ที โดยข้า พเจ้า จะชาระหนี ้ ตามที่ ธนาคารเรียกร้อง
พร้อมดอกเบีย้ คานวณบนเงินดังกล่าวในอัตราที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้ จนถึงวันที่ขา้ พเจ้าชาระหนีค้ า่ สินค้าเสร็จสิน้ ให้แก่ธนาคารในทันที
ข้อ 4. เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารถือว่า ข้าพเจ้าตกเป็ นผูผ้ ิดนัดผิดสัญญาในทันที
4.1 เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถชาระเงินจานวนใดจานวนหนึ่ง หรือหลายจานวนเมื่อถึงกาหนดชาระ
4.2 เมื่อข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือสัญญา หรือข้อตกลงใดที่ได้ทา
ไว้กบั ธนาคาร
4.3 เมื่อปรากฎว่า หลักฐาน หนังสือ ข้อรับรอง หรือเอกสารใดที่ได้มอบให้แก่ธนาคารมีขอ้ ความเท็จ หรือเป็ นเอกสาร
ปลอม หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
4.4 เมื่อข้า พเจ้า ถูกฟ้องร้องด าเนิ น คดี หรือมีเหตุการณ์อื่น ใดที่ ธ นาคารเห็ น ว่า อาจก่อให้เกิ ด ความเสียหายต่อการ
ดาเนินการ หรือสถานะการเงินของข้าพเจ้า
4.5 เมื่อข้าพเจ้าตกเป็ นผูม้ ีหนีส้ ินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือเข้าสู่กระบวนการฟื ้ นฟูกิจการ หรือถูกเจ้าพนักงาน
ยึด หรืออายัดทรัพย์
4.6 เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย บุบสลาย สูญหาย หรือเสื่อมราคาไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา_________________________________
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ข้อ 5. ในกรณีที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามที่ระบุในในข้อ 4. ให้สิทธิและหน้าที่ระหว่างข้าพเจ้า และธนาคารเป็ นไปดังนี ้
5.1 ธนาคารมี สิ ท ธิ น าสิ น ค้า กลับ สู่ก ารครอบครองของธนาคาร และ/หรื อ ยึด เงิ น ที่ ข ายสิ น ค้า ได้ทั้ง หมดในทัน ที
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
5.2
ธนาคารมี สิ ทธิ เรียกให้ภาระหนี ้ของข้าพเจ้าทุกจ านวนที่ มี อยู่ต่อธนาคาร รวมทั้งหนี ้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิ นทุกฉบับ
ที่ขา้ พเจ้าออกให้แก่ธนาคารตามสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระทัง้ จานวนทันที (แม้วา่ ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจะยังไม่ถึงกาหนดใช้เงิ นก็ตาม)
5.3
ในอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดที่

ข้าพเจ้าตกลงชาระดอกเบีย้ บนจานวนเงินทุกจานวนที่ขา้ พเจ้าค้างชาระอยูก่ บั ธนาคาร (ยกเว้นในส่วนที่เป็ นดอกเบีย้ )
เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้
“อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด” หมายถึง
(ก) กรณีผใู้ ห้สญ
ั ญาเป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม :

(ก.1) ส าหรับภาระหนี ท้ ี่ เป็ นสกุลเงินบาท : อัตราดอกเบีย้ ปกติ สูงสุดตามที่ ระบุในสัญญากู้เงินหมุนเวียน
สัญญากูเ้ งิน หรือสัญญาให้สินเชื่ออื่นใดที่ผใู้ ห้สญ
ั ญาลงนามให้ไว้แก่ธนาคาร รวมกับอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี
(ก.2) สาหรับภาระหนีส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่แปลงเป็ นสกุลเงิ นบาท : อัตราดอกเบีย้ ฐานสาหรับภาระ
หนีส้ กุลเงินบาทที่ถกู แปลงมาจากภาระหนีส้ กุลเงินตราต่างประเทศ รวมกับอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี
(ข) กรณี ผู้ใ ห้สัญ ญาอื่น ๆ นอกเหนื อจากผู้ใ ห้สัญ ญาที่ เป็ น ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม : อัต ราดอกเบีย้
ที่ธนาคารประกาศกาหนดเรียกเก็บจากลูกค้าที่ผิดนัดชาระหนีใ้ นแต่ละขณะเวลา ซึง่ ในขณะทาสัญญาฉบับนีเ้ ท่ากับร้อยละ _______ (_____________) ต่อปี
และต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป ทัง้ นี ้ ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผใู้ ห้สญ
ั ญาอีกทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาว่า ผูใ้ ห้สญ
ั ญามีหน้าที่จะต้องชาระดอกเบีย้ ตามอัตราที่ระบุในข้อ (ก) หรืออัตราที่ระบุในข้อ (ข)
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดธุรกิจของผูใ้ ห้สญ
ั ญาในแต่ละขณะเวลา ซึง่ ในการพิจารณาขนาดธุรกิจดังกล่าวให้เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
“ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หมายถึง ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดย่อมที่มีจานวนการจ้างงาน หรือ
จานวนรายได้ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนดในแต่ละขณะเวลา และต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป ทัง้ นี ้
ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผใู้ ห้สญ
ั ญาอีกทัง้ สิน้
“อัตราดอกเบีย้ ฐานสาหรับ ภาระหนีส้ กุลเงิ นบาทที่ถูกแปลงมาจากภาระหนีส้ กุลเงินตราต่างประเทศ” หมายถึง
อัตราดอกเบีย้ ปกติสาหรับภาระหนีส้ กุลเงินบาทที่ถกู แปลงมาจากภาระหนีส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ที่ธนาคารประกาศกาหนดในแต่ละขณะเวลา
และต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป ทัง้ นี ้ ธนาคารไม่ตอ้ งทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผใู้ ห้สญ
ั ญาทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ หากข้าพเจ้าค้างชาระดอกเบีย้ เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และไม่ว่าธนาคารจะได้
เรียกร้องทวงถามแล้วหรือไม่ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธินาดอกเบีย้ ซึ่งค้างชาระนัน้ ทบเข้ากับต้ นเงินที่คา้ งชาระอยู่ได้ทนั ที ต้นเงิน และ
ดอกเบีย้ ที่ทบเข้ากันนี ้ ให้ถือเป็ นต้นเงินซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชาระคืนและเสียดอกเบีย้ ให้แก่ธนาคารในอัตราผิดนัด จนกว่าข้าพเจ้าจะชา ระหนีแ้ ก่
ธนาคารครบถ้วน โดยธนาคารไม่จาต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
5.4 ในกรณี ที่ ข ้า พเจ้า มี ภ าระหนี ้ค ้า งช าระอยู่เ ป็ น เงิ น สกุล ต่า งประเทศ ข้า พเจ้า ตกลงยิ น ยอมให้ธ นาคารมี สิ ท ธิ
เปลี่ยนแปลงภาระหนี ท้ ี่ เป็ น เงิน สกุลต่างประเทศนั้นมาเป็ นเงิน สกุล บาทได้ ทั้งนี ้ ข้า พเจ้า ยอมรับ ว่า ธนาคารจะท าการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิ น
ดังกล่าวในวันและเวลาใดๆ ก็ได้ ตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควรโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 6. ภายใต้ข ้อกาหนดในสัญ ญาฉบับ นี ้ ในกรณี ที่ ข ้า พเจ้า ยังขายสิน ค้า ไม่ห มด และธนาคารมีค วามประสงค์จะให้ข ้า พเจ้า
ส่งมอบสินค้าที่เหลือคืนให้แก่ธ นาคาร ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบสินค้าคื นให้แ ก่ธนาคารทันที ไม่ว่ าสินค้านั้นจะได้นาไปประกอบเป็ นวัตถุอื่น แล้ว
หรือไม่ก็ต าม โดยจะไม่เรียกร้องค่า เช่าสถานที่ เก็บ สิน ค้า ค่า ออกสิน ค้า ค่า อากร เงิน หรือค่า ตอบแทนใดๆ จากธนาคาร และธนาคาร มีสิทธิ
นาสินค้าที่ได้รบั มอบคืนนี อ้ อกขายตามวิธีการและในราคาที่ธนาคารเห็ นสมควร โดยข้าพเจ้าจะไม่ โต้แย้งอย่างใดทั้งสิน้ หากขายแล้ว ได้เงินสุทธิ
หลังจากหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่พอชาระหนีท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยู่ต่อธนาคาร และขาดอยู่เท่าใด ข้าพเจ้าตกลงชาระให้จนค รบ
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราผิดนัด

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา__________________________________
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ข้อ 7. ในกรณีที่ปรากฎภายหลังว่า เอกสารการส่งสินค้ามีขอ้ กาหนด และ/หรือเงื่อนไขไม่ตรงกับข้อกาหนด และ/หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในคาขอเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือในเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือเอกสารใดที่เกี่ยวข้องก็ตาม หรือในกรณีที่เอกสารการส่งสินค้า และ/หรื อ
สินค้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรือทัง้ หมด และไม่ว่าจะเกิดขึน้ จากเหตุใดๆ แม้เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรือในกรณีที่เอกสาร
การส่งสินค้าไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชาระหนีค้ ่าสินค้าให้กับธนาคารตามจานวนและกาหนดเวลาที่ระบุไว้ใ น
สัญญานี ้ หรือในทันทีที่ธนาคารกาหนด ตามแต่กรณีที่ถึงกาหนดก่อน โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้
ข้อ 8. ในทัน ที ที่ ข ้า พเจ้า ได้รับสิน ค้า ข้า พเจ้า ตกลงท าประกัน วิ นาศภัยสินค้า กับ บริษั ท ประกันภัยที่ ธ นาคารเห็ น ชอบ ในวงเงิน
เอาประกันไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยระบุให้ธนาคารเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ และข้าพเจ้า
ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระค่าเบีย้ ประกันภัยเองทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยให้ธนาคาร และหากข้าพเจ้าไม่ทา
สัญญาประกันวินาศภัยสินค้า หรือไม่ชาระค่าเบีย้ ประกันไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะทาสัญญาประกัน
วินาศภัย โดยระบุให้ธนาคารเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ หรือชาระค่าเบีย้ ประกันแทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงชดใช้คา่ เบีย้ ประกันภัย ค่าธรรมเนี ยม และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ให้แก่ธนาคารทัน ที พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราผิดนัด ทัง้ นี ้ ตลอดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้ายังชาระหนีอ้ ยู่ต่อธนาคาร ข้าพเจ้าตกลงที่จะ
ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกาหนด และ/หรือเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร
ข้อ 9. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธ นาคารหักเงินจากเงินใดๆ ที่ขา้ พเจ้าเป็ นเจ้าของ หรือเป็ นเจ้าหนีข้ องธนาคารในขณะนี ้ และ/หรือ
ในภายหน้า เพื่อชาระหนีข้ องข้าพเจ้าตามหนังสื อฉบับนีไ้ ด้ทันที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้ายอมรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย
ทัง้ หลายในบรรดาที่ธนาคารจะได้รบั อันเนื่องจากการผิดนัดผิดสัญญาของข้าพเจ้า รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดาเนินค ดี
และการบังคับชาระหนีจ้ นเต็มจานวนทุกอย่างทุกประการ
ข้อ 10. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ในกรณีที่วนั ที่ถึงกาหนดชาระเงินวัน ใด ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงที่จะ
ชาระดอกเบีย้ และ/หรือเงินต้น และ/หรือเงินจานวนใด ๆ ให้แก่ธนาคารในวันที่ธนาคารเปิ ดทาการถัดไป และในการคานวณดอกเบีย้ ที่เกี่ยวกับเงิน
สกุลบาท หรือเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง หรือเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินสกุลเยน หรือเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง ให้ใช้ระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี
เท่า กับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และในการค านวณดอกเบีย้ เกี่ ยวกับ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ ให้ใ ช้ระยะเวลา 1 (หนึ่ ง) ปี เท่า กับ 3 60
(สามร้อยหกสิบ) วัน
ข้อ 11. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามสัญญาฉบับนี ้ หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือ
ยินยอมด้วยกับการผิดสัญญาในกรณีนนั้
ข้อ 12. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงและยอมรับว่า ในการใช้บริการกับธนาคาร รวมถึงการขอสินเชื่อจากธนาคารตามสัญญานี ้ ธนาคารอาจมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลของผู้ให้สัญญาแก่ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื น้ ฐานทางดิจิทัล และ/หรือ ผู้ให้บริการฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
สถาบันการเงิน และ/หรือ สถาบันการเงินที่เป็ นสมาชิกของระบบดังกล่าว เพื่อการประเมินความเสี่ยงที่จาเป็ นในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ขา้ งต้น

ลงชื่อ _________________________________________________________________________ ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(_________________________________________________________________________)
สาหรับผู้รับเอกสารเท่านั้น
ผูร้ บั เอกสาร
_____________________________
(
)
สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารเท่านั้น
ผูต้ รวจลายเซ็น
_____________________________
(
)

ผูเ้ ตรียม / ผูต้ รวจ
_____________________________
(
)
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ผูอ้ นุมตั ิ
_____________________________
(
)

