
  
คาํเสนอขอซื �อพันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั�งที7 1 (เพิ7มเติมครั�งที7 2) (The Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement)) 
 มูลค่าที7ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท จองซื �อขั �นตํ7า 1,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท (Par value is THB 1,000. Minimum purchase is THB 1,000. The additional purchase is multiples of THB 1,000) 

ระยะเวลายื7นคาํเสนอขอซื �อระหว่างวันที7   17 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 (Subscription period is 17 December 2018 – 29 March 2019) 

  รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดอืน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที7 19 พฤศจกิายน 2564 (Tenor 3 years 1 month due on 19 November 2021)   คําเสนอซื �อเลขที7 (Subscription Form No.)  0 -  - 

  รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดอืน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที7 19 พฤศจกิายน 2568 (Tenor 7 years 1 month due on 19 November 2025)   คําเสนอซื �อเลขที7 (Subscription Form No.)  8 -  -  
 

ผู้เสนอซื �อพันธบัตรโปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซื �อพันธบัตรจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที7ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ7นที7อยู่ในประเทศไทยเท่านั�น (Eligible subscriber of Bonds shall only be natural person who has Thai nationality or residence in Thailand) 

ผู้ เสนอซื �อ (Subscriber) บคุคลธรรมดา ชื อ (Name of natural person) นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื นๆ (Mr.,Mrs.,Miss,Master,Others)……………...………..……………..…….….….นามสกลุ (Last Name)…………………...…………………………..…....………

                                          อาชีพ (Occupation)........................................................................................... สถานที ทํางาน (Working Place) ............................................................................................................. 

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    มีถิ นที อยูใ่นประเทศไทย (Having residence in Thailand) 

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซื �อพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  2) (“พันธบัตร”) นี � ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบญัชีฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพื อฝากเฉพาะ
พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝากพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ก่อน โดยในการซื �อพนัธบตัรนี � ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามที ได้ลงทะเบียนไว้ และบญัชี
ฝากพันธบัตรมีเลขที บัญชีตามที ระบุด้านล่างนี � / (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement) (“Bonds”), I/we shall register my/our information and open
the Bonds Depository Account for depositing the scripless bonds issued by the Ministry of Finance/the Bank of Thailand (“Custodian Account”) with The Siam Commercial Bank Public Company Limited (the “Bank”). For the purpose of 
my/our subscription for the Bonds, I/we agree that my/our registered information can be used. The Custodian Account no. is specified below.) 
หมายเลขบัญชีฝากพันธบัตร 
Custodian Account No. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซื �อพนัธบตัรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  2) (I/We would like to subscribe for the Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E. 2562 No. 1 (2nd Supplement))  

จาํนวนพันธบัตรที7ซื �อ/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จาํนวนเงนิ/บาท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าขอชําระเงินคา่ซื �อพนัธบตัรดงักลา่วโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the subscribed Bonds by) (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ / Please also see the Remarks below)  

 เงินสด (Cash)          เงินโอน (Transfer)           เช็คบคุคล (Personal Cheque)          เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) 

เลขที เช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัที /Dated …………………………………..……. 

หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) สําหรับการชําระคา่ซื �อพนัธบตัรในวนัที  29 มีนาคม 2562 ต้องชําระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านั �น (The subscription payment on 29 March 2019 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีชําระด้วยเช็ค เช็คดงักลา่วจะต้องเรียกเก็บได้ในสํานักหักบญัชีเดียวกับสาขาที รับคําเสนอขอซื �อ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสั งจ่าย “บัญชีจองซื �อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน” หรือ “บัญชีจองซื �อ

พนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอาย ุ7 ปี 1 เดือน” (แล้วแตก่รณี) ลงวนัที ไมเ่กินวนัที ยื นคําเสนอขอซื �อ (In case of payment made by cheque, such cheque must be subject to the clearing house having the same area as that 
of the branch accepting the Subscription Form,  be crossed cheque payable to “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry of Finance (3 Years 1 Month)” or “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry 
of Finance (7 Years 1 Month)” (as the case may be) and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) กําหนดเวลารับชําระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที ระบใุนหนงัสือชี �ชวน ทั �งนี � ในกรณีที ซื �อหลงัเวลา 15.00 น. ของวนัทําการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี �ยจะเริ มนบัตั �งแตว่นัทําการถดัไป เว้นแต ่ในกรณีชําระคา่
ซื �อด้วยเช็ค ดอกเบี �ยจะเริ มนับในวนัทําการที ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ (The payment period shall be in accordance with date and time specified in the prospectus. In case the subscription is made after 3.00 p.m. of each 
business day or on Saturday, Sunday or Bank of Thailand’s holidays, interest will be accrued from the next business day. In case subscription payment is made by cheque, the interest will be accrued as from the business 
day on which the cheque is honoured.) 

4) การซื �อพันธบตัรในช่วงวนัที  17 ธนัวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 ผู้ เสนอซื �อแต่ละรายจะถูกจํากดัวงเงินซื �อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  u) รวมทุกรุ่นอายุไมเ่กินรายละ 2,000,000 
บาท (2,000 หน่วย) ตอ่ธนาคารพาณิชย์ที เป็นผู้แทนจัดจําหน่ายพันธบัตรแต่ละแห่ง (For the subscription of the Bonds during 17 December 2018 – 29 March 2019, each subscriber is permitted to subscribe the Ministry of Finance’s 
Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement) in the aggregate amount not exceeding 2,000,000 Baht (2,000 units) through each commercial bank being a selling agent.)    

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การซื �อพันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบชืุ อได้เพียงหนึ งชื อเท่านั �น  โดยสถานที จดทะเบียนพนัธบตัร คือ  สํานกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (xxy) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดงักลา่วไว้กับธนาคาร โดยขอให้นําพนัธบตัรที 
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามที ระบุไว้ในข้างต้น (I/we acknowledge that there shall be only one bondholder name specified in the scripless Bonds.  The place for registration of the Bonds is head office, the Bank of 
Thailand (001). I/We hereby request that such Bonds shall be deposited into my/our Custodian Account as specified above.) 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี ยงและรับทราบความเสี ยงที อาจเกิดขึ �นจากการลงทนุดงักลา่วนี � ก่อนการตดัสินใจในการลงทนุนี � ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที เกี ยวกบัพนัธบตัรนี �และความเสี ยงในการลงทนุ และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี ยงของการลงทนุเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ดงักล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยคําแนะนํา ชี �ชวน หรือชกัจูงของผู้หนึ งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที ของธนาคารมาเป็นพื �นฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จําหน่าย หรือเจ้าหน้าที ผู้ รับคําเสนอซื �อไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายที เกิดขึ �นจากการลงทนุทั �งปวง 
(I/We understand the characteristic and risks of Bonds and acknowledge potential risks which may incur in relation to my/our investment. Prior to making decision to invest in the Bonds, I/we have carefully considered the detailed 
information relating to the Bonds and the investment risk exposure and clearly understand such risk. I/we have made the decision to invest in the Bonds on my/our own decision based on the aforementioned information without relying on 
any suggestion or recommendation from the Bank or the Bank’s officer, and without any influence by any person. In case that the Subscriber suffers any damage, the Bank and the Bank’s officers shall not be liable for any damage arising 
out of or in connection with such investment in the Bonds.) 
ข้าพเจ้ารับทราบวา่ การซื �อพนัธบตัรไมส่ามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซื �อพนัธบตัรตามจํานวนที แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจํานวนที ได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับวา่การซื �อพนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถกูปฏิเสธไมว่่า
ทั �งหมดหรือบางสว่น และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไมมี่ดอกเบี �ย) ทั �งนี � ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผกูพนัตนเองตามข้อกําหนด และเงื อนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักลา่วนี � 
(I/We acknowledge that the revocation of subscription in Bonds and the request to refund the subscription amount is prohibited. I/We hereby represent that I/we agree to irrevocably subscribe the Bonds in the aforementioned amounts or 
as allotted. I/We agree and acknowledge that my/our subscription, whether in whole or in part, may be rejected and the subscription money shall be refunded without interest. I/We hereby agree to be bound by the terms and conditions for 
issuance of the Bonds.) 

ลงชื7อ (Signed)...............................................................................................ผู้เสนอซื �อ (Subscriber)

                                                                                                                       (................................................................................................)     
                                                                                                                                                                     กรณีจองซื �อในนามผู้ เยาว์ที ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ ต้องลงนามโดยบดิา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเพียง 1 ชื อเทา่นั �น 

(In case of subscription on behalf of a minor, not being of legal age, the Subscription Form must be singly signed by the father or mother or guardian only)
 

สําหรับเจ้าหน้าที7ธนาคาร (For Bank Officer) 
 

ลงชื อ (Signed)……………………………………………………………  ผู้แนะนําการลงทนุด้านหลกัทรัพย์  

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที ทะเบียน                                      
 

 
 
 แผ่นที7 1 : สําหรับธนาคาร – ส่งทีมปฏบัิตกิารการลงทุนและชาํระราคา 

วนัที  (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนมุติั (Authorize) 

ผู้ รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 



  
คาํเสนอขอซื �อพันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั�งที7 1 (เพิ7มเติมครั�งที7 2) (The Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement)) 
   มูลค่าที7ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท จองซื �อขั �นตํ7า 1,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท (Par value is THB 1,000. Minimum purchase is THB 1,000. The additional purchase is multiples of THB 1,000) 

ระยะเวลายื7นคาํเสนอขอซื �อระหว่างวันที7   17 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 (Subscription period is 17 December 2018 – 29 March 2019) 

  รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดอืน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที7 19 พฤศจกิายน 2564 (Tenor 3 years 1 month due on 19 November 2021)   คําเสนอซื �อเลขที7 (Subscription Form No.)  0 -  - 

  รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดอืน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที7 19 พฤศจกิายน 2568 (Tenor 7 years 1 month due on 19 November 2025)   คําเสนอซื �อเลขที7 (Subscription Form No.)  8 -  -  
 

ผู้เสนอซื �อพันธบัตรโปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซื �อพันธบัตรจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที7ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ7นที7อยู่ในประเทศไทยเท่านั�น (Eligible subscriber of Bonds shall only be natural person who has Thai nationality or residence in Thailand) 

ผู้ เสนอซื �อ (Subscriber) บคุคลธรรมดา ชื อ (Name of natural person) นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื นๆ (Mr.,Mrs.,Miss,Master,Others)……………...………..……………..…….….….นามสกลุ (Last Name)…………………...…………………………..…....………

                                          อาชีพ (Occupation)........................................................................................... สถานที ทํางาน (Working Place) ............................................................................................................. 

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    มีถิ นที อยูใ่นประเทศไทย (Having residence in Thailand) 

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซื �อพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  2) (“พันธบัตร”) นี � ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบญัชีฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพื อฝากเฉพาะ
พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝากพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ก่อน โดยในการซื �อพนัธบตัรนี � ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามที ได้ลงทะเบียนไว้ และบญัชี
ฝากพันธบัตรมีเลขที บัญชีตามที ระบุด้านล่างนี � / (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement) (“Bonds”), I/we shall register my/our information and open
the Bonds Depository Account for depositing the scripless bonds issued by the Ministry of Finance/the Bank of Thailand (“Custodian Account”) with The Siam Commercial Bank Public Company Limited (the “Bank”). For the purpose of 
my/our subscription for the Bonds, I/we agree that my/our registered information can be used. The Custodian Account no. is specified below.) 
หมายเลขบัญชีฝากพันธบัตร 
Custodian Account No. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซื �อพนัธบตัรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  2) (I/We would like to subscribe for the Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E. 2562 No. 1 (2nd Supplement))  

จาํนวนพันธบัตรที7ซื �อ/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จาํนวนเงนิ/บาท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าขอชําระเงินคา่ซื �อพนัธบตัรดงักลา่วโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the subscribed Bonds by) (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ / Please also see the Remarks below)  

 เงินสด (Cash)          เงินโอน (Transfer)           เช็คบคุคล (Personal Cheque)          เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) 

เลขที เช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัที /Dated …………………………………..……. 

หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) สําหรับการชําระคา่ซื �อพนัธบตัรในวนัที  29 มีนาคม 2562 ต้องชําระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านั �น (The subscription payment on 29 March 2019 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีชําระด้วยเช็ค เช็คดงักลา่วจะต้องเรียกเก็บได้ในสํานักหักบญัชีเดียวกับสาขาที รับคําเสนอขอซื �อ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสั งจ่าย “บัญชีจองซื �อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน” หรือ “บัญชีจองซื �อ

พนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอาย ุ7 ปี 1 เดือน” (แล้วแตก่รณี) ลงวนัที ไมเ่กินวนัที ยื นคําเสนอขอซื �อ (In case of payment made by cheque, such cheque must be subject to the clearing house having the same area as that 
of the branch accepting the Subscription Form,  be crossed cheque payable to “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry of Finance (3 Years 1 Month)” or “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry 
of Finance (7 Years 1 Month)” (as the case may be) and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) กําหนดเวลารับชําระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที ระบใุนหนงัสือชี �ชวน ทั �งนี � ในกรณีที ซื �อหลงัเวลา 15.00 น. ของวนัทําการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี �ยจะเริ มนบัตั �งแตว่นัทําการถดัไป เว้นแต ่ในกรณีชําระคา่
ซื �อด้วยเช็ค ดอกเบี �ยจะเริ มนับในวนัทําการที ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ (The payment period shall be in accordance with date and time specified in the prospectus. In case the subscription is made after 3.00 p.m. of each 
business day or on Saturday, Sunday or Bank of Thailand’s holidays, interest will be accrued from the next business day. In case subscription payment is made by cheque, the interest will be accrued as from the business 
day on which the cheque is honoured.)   

4) การซื �อพันธบตัรในช่วงวนัที  17 ธนัวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 ผู้ เสนอซื �อแต่ละรายจะถูกจํากดัวงเงินซื �อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  u) รวมทุกรุ่นอายุไมเ่กินรายละ 2,000,000 
บาท (2,000 หน่วย) ตอ่ธนาคารพาณิชย์ที เป็นผู้แทนจัดจําหน่ายพันธบัตรแต่ละแห่ง (For the subscription of the Bonds during 17 December 2018 – 29 March 2019, each subscriber is permitted to subscribe the Ministry of Finance’s 
Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement) in the aggregate amount not exceeding 2,000,000 Baht (2,000 units) through each commercial bank being a selling agent.) 

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การซื �อพนัธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบชืุ อได้เพียงหนึ งชื อเท่านั �น โดยสถานที จดทะเบียนพนัธบัตร คือ สํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (xxy) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดงักล่าวไว้กบัธนาคาร โดยขอให้นําพนัธบัตรที 
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามที ระบุไว้ในข้างต้น (I/we acknowledge that there shall be only one bondholder name specified in the scripless Bonds. The place for registration of the Bonds is head office, the Bank of 
Thailand (001). I/We hereby request that such Bonds shall be deposited into my/our Custodian Account as specified above.) 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี ยงและรับทราบความเสี ยงที อาจเกิดขึ �นจากการลงทนุดงักลา่วนี � ก่อนการตดัสินใจในการลงทนุนี � ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที เกี ยวกบัพนัธบตัรนี �และความเสี ยงในการลงทนุ และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี ยงของการลงทนุเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ดงักล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยคําแนะนํา ชี �ชวน หรือชกัจูงของผู้หนึ งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที ของธนาคารมาเป็นพื �นฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จําหน่าย หรือเจ้าหน้าที ผู้ รับคําเสนอซื �อไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายที เกิดขึ �นจากการลงทนุทั �งปวง 
(I/We understand the characteristic and risks of Bonds and acknowledge potential risks which may incur in relation to my/our investment. Prior to making decision to invest in the Bonds, I/we have carefully considered the detailed 
information relating to the Bonds and the investment risk exposure and clearly understand such risk. I/we have made the decision to invest in the Bonds on my/our own decision based on the aforementioned information without relying on 
any suggestion or recommendation from the Bank or the Bank’s officer, and without any influence by any person. In case that the Subscriber suffers any damage, the Bank and the Bank’s officers shall not be liable for any damage arising 
out of or in connection with such investment in the Bonds.) 
ข้าพเจ้ารับทราบวา่ การซื �อพนัธบตัรไมส่ามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซื �อพนัธบตัรตามจํานวนที แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจํานวนที ได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับวา่การซื �อพนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถกูปฏิเสธไมว่่า
ทั �งหมดหรือบางสว่น และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไมมี่ดอกเบี �ย) ทั �งนี � ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผกูพนัตนเองตามข้อกําหนด และเงื อนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักลา่วนี � 
(I/We acknowledge that the revocation of subscription in Bonds and the request to refund the subscription amount is prohibited. I/We hereby represent that I/we agree to irrevocably subscribe the Bonds in the aforementioned amounts or 
as allotted. I/We agree and acknowledge that my/our subscription, whether in whole or in part, may be rejected and the subscription money shall be refunded without interest. I/We hereby agree to be bound by the terms and conditions for 
issuance of the Bonds.) 

ลงชื7อ (Signed)...............................................................................................ผู้เสนอซื �อ (Subscriber)

                                                                                                                       (................................................................................................)     
                                                                                                                                                                     กรณีจองซื �อในนามผู้ เยาว์ที ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ ต้องลงนามโดยบดิา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเพียง 1 ชื อเทา่นั �น 

(In case of subscription on behalf of a minor, not being of legal age, the Subscription Form must be singly signed by the father or mother or guardian only)
 

สําหรับเจ้าหน้าที7ธนาคาร (For Bank Officer) 
 

ลงชื อ (Signed)……………………………………………………………  ผู้แนะนําการลงทนุด้านหลกัทรัพย์  

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที ทะเบียน                                      
 

 
 
 

วนัที  (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนมุติั (Authorize) 

ผู้ รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นที7 2 : สําหรับธนาคาร – สาขาจัดเก็บ 



  
คาํเสนอขอซื �อพันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั�งที7 1 (เพิ7มเติมครั�งที7 2) (The Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement)) 
   มูลค่าที7ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท จองซื �อขั �นตํ7า 1,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท (Par value is THB 1,000. Minimum purchase is THB 1,000. The additional purchase is multiples of THB 1,000) 

ระยะเวลายื7นคาํเสนอขอซื �อระหว่างวันที7   17 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 (Subscription period is 17 December 2018 – 29 March 2019) 

  รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดอืน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที7 19 พฤศจกิายน 2564 (Tenor 3 years 1 month due on 19 November 2021)   คําเสนอซื �อเลขที7 (Subscription Form No.)  0 -  - 

  รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดอืน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที7 19 พฤศจกิายน 2568 (Tenor 7 years 1 month due on 19 November 2025)   คําเสนอซื �อเลขที7 (Subscription Form No.)  8 -  -  
 

ผู้เสนอซื �อพันธบัตรโปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซื �อพันธบัตรจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที7ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ7นที7อยู่ในประเทศไทยเท่านั�น (Eligible subscriber of Bonds shall only be natural person who has Thai nationality or residence in Thailand) 

ผู้ เสนอซื �อ (Subscriber) บคุคลธรรมดา ชื อ (Name of natural person) นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื นๆ (Mr.,Mrs.,Miss,Master,Others)……………...………..……………..…….….….นามสกลุ (Last Name)…………………...…………………………..…....………

                                          อาชีพ (Occupation)........................................................................................... สถานที ทํางาน (Working Place) ............................................................................................................. 

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    มีถิ นที อยูใ่นประเทศไทย (Having residence in Thailand) 

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซื �อพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  2) (“พันธบัตร”) นี � ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบญัชีฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพื อฝากเฉพาะ
พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝากพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ก่อน โดยในการซื �อพนัธบตัรนี � ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามที ได้ลงทะเบียนไว้ และบญัชี
ฝากพันธบัตรมีเลขที บัญชีตามที ระบุด้านล่างนี � / (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement) (“Bonds”), I/we shall register my/our information and open
the Bonds Depository Account for depositing the scripless bonds issued by the Ministry of Finance/the Bank of Thailand (“Custodian Account”) with The Siam Commercial Bank Public Company Limited (the “Bank”). For the purpose of 
my/our subscription for the Bonds, I/we agree that my/our registered information can be used. The Custodian Account no. is specified below.) 
หมายเลขบัญชีฝากพันธบัตร 
Custodian Account No. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซื �อพนัธบตัรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  2) (I/We would like to subscribe for the Ministry of Finance’s Savings Bonds FY B.E. 2562 No. 1 (2nd Supplement))  

จาํนวนพันธบัตรที7ซื �อ/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จาํนวนเงนิ/บาท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าขอชําระเงินคา่ซื �อพนัธบตัรดงักลา่วโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the subscribed Bonds by) (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ / Please also see the Remarks below)  

 เงินสด (Cash)          เงินโอน (Transfer)           เช็คบคุคล (Personal Cheque)          เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) 

เลขที เช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัที /Dated …………………………………..……. 

หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) สําหรับการชําระคา่ซื �อพนัธบตัรในวนัที  29 มีนาคม 2562 ต้องชําระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านั �น (The subscription payment on 29 March 2019 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีชําระด้วยเช็ค เช็คดงักลา่วจะต้องเรียกเก็บได้ในสํานักหักบญัชีเดียวกับสาขาที รับคําเสนอขอซื �อ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสั งจ่าย “บัญชีจองซื �อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน” หรือ “บัญชีจองซื �อ

พนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอาย ุ7 ปี 1 เดือน” (แล้วแตก่รณี) ลงวนัที ไมเ่กินวนัที ยื นคําเสนอขอซื �อ (In case of payment made by cheque, such cheque must be subject to the clearing house having the same area as that 
of the branch accepting the Subscription Form,  be crossed cheque payable to “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry of Finance (3 Years 1 Month)” or “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry 
of Finance (7 Years 1 Month)” (as the case may be) and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) กําหนดเวลารับชําระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที ระบใุนหนงัสือชี �ชวน ทั �งนี � ในกรณีที ซื �อหลงัเวลา 15.00 น. ของวนัทําการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี �ยจะเริ มนบัตั �งแตว่นัทําการถดัไป เว้นแต ่ในกรณีชําระคา่
ซื �อด้วยเช็ค ดอกเบี �ยจะเริ มนับในวนัทําการที ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ (The payment period shall be in accordance with date and time specified in the prospectus. In case the subscription is made after 3.00 p.m. of each 
business day or on Saturday, Sunday or Bank of Thailand’s holidays, interest will be accrued from the next business day. In case subscription payment is made by cheque, the interest will be accrued as from the business 
day on which the cheque is honoured.) 

4) การซื �อพันธบตัรในช่วงวนัที  17 ธนัวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 ผู้ เสนอซื �อแต่ละรายจะถูกจํากดัวงเงินซื �อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั �งที  1 (เพิ มเติมครั �งที  u) รวมทุกรุ่นอายุไมเ่กินรายละ 2,000,000 
บาท (2,000 หน่วย) ตอ่ธนาคารพาณิชย์ที เป็นผู้แทนจัดจําหน่ายพันธบัตรแต่ละแห่ง (For the subscription of the Bonds during 17 December 2018 – 29 March 2019, each subscriber is permitted to subscribe the Ministry of Finance’s 
Savings Bonds FY B.E.2562 No.1 (2nd Supplement) in the aggregate amount not exceeding 2,000,000 Baht (2,000 units) through each commercial bank being a selling agent.)   

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การซื �อพันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบชืุ อได้เพียงหนึ งชื อเท่านั �น  โดยสถานที จดทะเบียนพนัธบตัร คือ  สํานกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (xxy) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดงักลา่วไว้กับธนาคาร โดยขอให้นําพนัธบตัรที 
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามที ระบุไว้ในข้างต้น (I/we acknowledge that there shall be only one bondholder name specified in the scripless Bonds.  The place for registration of the Bonds is head office, the Bank of
Thailand (001). I/We hereby request that such Bonds shall be deposited into my/our Custodian Account as specified above.) 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี ยงและรับทราบความเสี ยงที อาจเกิดขึ �นจากการลงทนุดงักลา่วนี � ก่อนการตดัสินใจในการลงทนุนี � ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที เกี ยวกบัพนัธบตัรนี �และความเสี ยงในการลงทนุ และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี ยงของการลงทนุเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ดงักล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยคําแนะนํา ชี �ชวน หรือชกัจูงของผู้หนึ งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที ของธนาคารมาเป็นพื �นฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จําหน่าย หรือเจ้าหน้าที ผู้ รับคําเสนอซื �อไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายที เกิดขึ �นจากการลงทนุทั �งปวง 
(I/We understand the characteristic and risks of Bonds and acknowledge potential risks which may incur in relation to my/our investment. Prior to making decision to invest in the Bonds, I/we have carefully considered the detailed 
information relating to the Bonds and the investment risk exposure and clearly understand such risk. I/we have made the decision to invest in the Bonds on my/our own decision based on the aforementioned information without relying on 
any suggestion or recommendation from the Bank or the Bank’s officer, and without any influence by any person. In case that the Subscriber suffers any damage, the Bank and the Bank’s officers shall not be liable for any damage arising 
out of or in connection with such investment in the Bonds.) 
ข้าพเจ้ารับทราบวา่ การซื �อพนัธบตัรไมส่ามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซื �อพนัธบตัรตามจํานวนที แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจํานวนที ได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับวา่การซื �อพนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถกูปฏิเสธไมว่่า
ทั �งหมดหรือบางสว่น และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไมมี่ดอกเบี �ย) ทั �งนี � ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผกูพนัตนเองตามข้อกําหนด และเงื อนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักลา่วนี � 
(I/We acknowledge that the revocation of subscription in Bonds and the request to refund the subscription amount is prohibited. I/We hereby represent that I/we agree to irrevocably subscribe the Bonds in the aforementioned amounts or 
as allotted. I/We agree and acknowledge that my/our subscription, whether in whole or in part, may be rejected and the subscription money shall be refunded without interest. I/We hereby agree to be bound by the terms and conditions for 
issuance of the Bonds.) 

ลงชื7อ (Signed)...............................................................................................ผู้เสนอซื �อ (Subscriber)

                                                                                                                       (................................................................................................)     
                                                                                                                                                                     กรณีจองซื �อในนามผู้ เยาว์ที ยงัไม่บรรลนุติิภาวะ ต้องลงนามโดยบดิา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเพียง 1 ชื อเทา่นั �น 

(In case of subscription on behalf of a minor, not being of legal age, the Subscription Form must be singly signed by the father or mother or guardian only)
 

สําหรับเจ้าหน้าที7ธนาคาร (For Bank Officer) 
 

ลงชื อ (Signed)……………………………………………………………  ผู้แนะนําการลงทนุด้านหลกัทรัพย์  

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที ทะเบียน                                      
 

 
 

วนัที  (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนมุติั (Authorize) 

ผู้ รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นที7 3 : สําหรับผู้เสนอซื �อ 


