** กรณี ตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย **

คาขอลงทะเบียนพันธบัตร/ คาเสนอขอซื้อ
วันที่ ....................................
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รุ่ นอายุ 5 ปี
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์

รุ่ นอายุ 5 ปี
SB235A

 ขอลงทะเบียนพันธบัตร
 ขอซื้อพันธบัตร

ข้าพเจ้า......................ชื่อ ................................................................................................................................................................................ (“ผูข้ อลงทะเบียน / ผูข้ อซื้ อ”)
(คานาหน้าชื่อ)
(ชื่อ-ชื่อสกุล)
โดย.................... ชื่อ ............................................................................................................................ ผูป้ กครอง / ผูจ้ ดั การ
/ /
/
(คานาหน้าชื่อ)
(ชื่อ-ชื่อสกุล)
(วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิดของผูข้ อซื้ อ)
ประเภทบุคคล

บุคคลธรรมดาสั ญชาติไทย
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน

บุคคลธรรมดาที่เป็ นชาวต่ างชาติ
เลขที่บตั รประจาตัวคนต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง .........................................................

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขที่หนังสื อจดทะเบียนจัดตั้ง .....................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่ อได้ เลขที่...........................................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง.................................................................
อาเภอ/เขต.................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย.์ ................................ โทรศัพท์ ..............................................................................................
การชาระเงินค่ าพันธบัตร ในกรณีที่ประสงค์ จะจองซื้อพันธบัตรผ่านทางเคาน์ เตอร์ ธนาคาร (เลือกเพียงหนึ่งวิธีเท่ านั้น “ยกเว้ นวันที่ 10 ก.ย. 2561 ไม่ รับชาระด้ วยเช็ค”)
 เงินสด
 หักบัญชีเงินฝาก สาขา ........................................ เลขที่ .................................................
 เช็คธนาคาร .................................................... สาขา ....................................... เลขที่ ..................................................
(กรณีชาระโดยเช็ค ต้องเป็ นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ภายในสานักหักบัญชีเดียวกัน ลงวันที่ไม่เกินวันที่ยนื่ ใบคาเสนอขอซื้ อพันธบัตร
โดยขีดคร่ อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี ”)
บาท
ส.ต.
เป็ นราคาที่ตราไว้ ตัวอักษร (..........................................................................................................)
เงื่อนไขการลงทะเบียนและการชาระเงินค่ าพันธบัตร
การลงทะเบียนนี้ ใช้สาหรับกรณีลูกค้าประสงค์จองซื้ อพันธบัตรผ่านเครื่ อง (ATM) ระบบ K-Cyber และระบบ K PLUS เพื่อที่ธนาคารจะได้จดั เก็บข้อมูลของผูข้ อลงทะเบียนเพื่อนาส่ งนาย
ทะเบียนต่อไป และการลงทะเบียนนี้ไม่ใช่การจองพันธบัตร ลูกค้าต้องทาการจองซื้ อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดในวันที่เปิ ดจองซื้ อ ทั้งนี้ ลูกค้ายังไม่ตอ้ งชาระเงินค่าพันธบัตรสาหรับ
การลงทะเบียน
“กรณีผ้ซู ื้อพันธบัตร ไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อ/ทารายการจองซื้อไม่ ถูกต้ อง/ทารายการซื้อพันธบัตรผ่านบัตรถอนเงินสด (ATM) ของบุคคลอื่น หากธนาคารจัดสรรพันธบัตร
ให้ กับผู้ซื้อพันธบัตรไม่ ได้ ธนาคารจะทาการคืนเงินเข้ าบัญชีให้ กับเจ้ าของบัญชีบัตรถอนเงินสด (ATM) ที่ทารายการซื้อพันธบัตรนั้น”
สถานที่จดทะเบียนพันธบัตร ธนาคารแห่ งประเทศไทย
001 สานักงานใหญ่
ธนาคารจะให้ บริการรับฝากพันธบัตรแก่ ผู้ขอซื้อ/ผู้รับทุกราย โดยผู้ฝากตกลงใช้ บริการดังกล่ าวกับธนาคารและตกลงยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการผู้รับฝากทรัพย์ สิน ตามที่
ระบุด้านหลังของคาขอนี้ และธนาคารจะออกสมุดพันธบัตรให้ 1 เล่ ม ตามมูลค่ าที่ซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง (ATM) ระบบ K-Cyber และระบบ K PLUS และ/หรือตามมูลค่ าที่กรอกในคา
เสนอขอซื้อพันธบัตร (กรณีซื้อผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร) พร้ อม “หนังสื อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลพันธบัตร” ให้ ท่านตรวจสอบ ถ้ าไม่ มีการคัดค้ านรายการใดภายในเวลาที่กาหนด
ธนาคารจะถือว่ าท่ านยอมรับว่ ารายการในสมุดพันธบัตรถูกต้ องแล้ ว
การรับสมุดพันธบัตร
ธนาคารจะจัดส่ งสมุดพันธบัตรไปให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามสถานที่ระบุข้างต้ น (เฉพาะผู้ขอซื้อที่ยังไม่ เคยมีสมุดพันธบัตรเท่ านั้น)
*** ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่ าจะซื้อพันธบัตรตามจานวนที่จองซื้อ หรือตามจานวนที่ผู้จัดจาหน่ ายพันธบัตรจัดสรรให้ โดยจะไม่ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อพันธบัตร และ
ยอมรับว่ าผู้ออกหรือผู้จัดจาหน่ ายพันธบัตรมีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนหากการจองซื้อนั้นไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื อชี้ ชวน โดยข้ าพเจ้ ายินยอมรับคืน
เงินค่ าจองซื้อ ***
การรับเงินค่ าดอกเบี้ยพันธบัตร
นาเข้าบัญชีเงินฝากของผูข้ อซื้ อ ชื่อบัญชี .......................................................................................................................................................................................................................
ที่ธนาคาร........กสิ กรไทย..........................................รหัส 0 0 4
เลขทีบ่ ญั ชี
(ยกเว้ นบัญชีเงินฝากประจา)
โปรดระบุเลขที่บัญชีรับเงินค่ าดอกเบี้ยพันธบัตร เพือ่ ใช้ อ้างอิงในช่ อง “หมายเลขสมาชิก/บัญชี ” เมื่อซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง ATM
การเสี ยภาษี
1.  เสี ยภาษีบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี หรื อ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
2.  ไม่เสี ยภาษี
3.  เสี ยภาษีนิติบุคคล
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
การชาระค่ าธรรมเนียม
ผูข้ อลงทะเบียน / ผูข้ อซื้ อพันธบัตรตกลงชาระค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) โดยการหักบัญชีเงินฝากเลขที่
ทั้งนี้ ผูข้ อลงทะเบียน / ผูข้ อซื้ อ ตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามที่แจ้งไว้กบั ธนาคารได้
ลงชื่อ......................................................................................ผู้ขอลงทะเบียน / ผู้ขอซื้อ
(..........................................................................................)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
วันที่รับ..............................................................

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย วันที่ .........................................

ผู้รับ...................................................................

เจ้ าหน้ าที่ผ้มู ีอานาจลงนาม .......................................................(ผูแ้ นะนาการลงทุน)
สาหรับสานักงานใหญ่ / สาขา / ลูกค้า

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริ การผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ผูข้ อลงทะเบียน/ผูข้ อซือ้ พันธบัตร (“ผูฝ้ าก”) ตกลงใช้บริการรับฝากพันธบัตร ทีอ่ อกโดยกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสมุด
พันธบัตร (“ทรัพย์สนิ ”) กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การใช้บริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ธนาคารจะเปิ ดบัญชีรบั ฝากทรัพย์สนิ ในนามของผูฝ้ าก (“บัญชีฝากทรัพย์สนิ ”)
ข้อ 2. ผูฝ้ ากรับทราบว่า การใช้บริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ธนาคารจะทาหน้าที่ ดังนี้
1) รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผูฝ้ ากไว้ในบัญชีฝากทรัพย์สนิ ตามคาสังของผู
่
ฝ้ ากภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
2) จัดให้มกี ารรับ และ/หรือส่งมอบ ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามคาสังผู
่ ฝ้ าก
3) เมื่อได้รบั คาสังจากผู
่
ฝ้ าก ธนาคารจะรับ และ/หรือส่งมอบทรัพย์สนิ จาก และ/หรือให้แก่บุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี) ตาม
คาสังของผู
่
ฝ้ าก ทัง้ นี้จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร
4) จัดเก็บต้นเงิน ดอกเบีย้ เงินปนั ผล และเงินอื่น ๆ ซึง่ ค้างรับจากทรัพย์สนิ ในนามผูฝ้ าก ตามระยะเวลาทีค่ รบกาหนดจัดเก็บ เงินทีไ่ ด้จากการ
จัดเก็บดังกล่าว ตลอดจนเงินทีเ่ กิดจากการขายทรัพย์สนิ ตามคาสังของผู
่
ฝ้ าก โดยนาเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากซึง่ เปิ ดไว้ก ับธนาคารตามทีผ่ ฝู้ ากได้แจ้งไว้
กับธนาคาร
5) จัดทาและออกสมุดพันธบัตรให้แก่ผฝู้ ากเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับฝากทรัพย์สนิ
6) ไม่แสดงเจตนาใช้สทิ ธิประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ทรัพย์สนิ ของผูฝ้ าก เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รบั คาสังหรื
่ อความยินยอมจาก
ผูฝ้ าก
7) ไม่กระทาการใด ๆ อันจะมีผลเป็ นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สนิ ของผูฝ้ าก โดยไม่ได้ รับคาสังหรื
่ อความ
ยินยอมจากผูฝ้ าก
8) ดาเนินการฝากทรัพย์สนิ ของผูฝ้ ากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กรณีทท่ี รัพย์สนิ นัน้ เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ม ี ใบ
หลักทรัพย์ หรือจัดเก็บทรัพย์สินไว้ในสถานที่ท่มี คี วามมันคงและปลอดภั
่
ยในกรณีท่ที รัพย์สินนัน้ มีใบหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ธนาคารไม่มหี น้ าที่ในการรับรอง หรือให้
คาปรึกษาทางการเงิน หรือการลงทุนแก่ผฝู้ าก
9) หน้าทีอ่ ่นื ๆ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ คาสัง่ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 3. ผูฝ้ ากแบบไร้ใบตราสาร สามารถถอน ฝาก โอน กรรมสิทธิ ์ในพันธบัตรทีฝ่ ากไว้กบั ธนาคารได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
ยกเว้นกรณีทข่ี อออกใบพันธบัตร (ถอนจากไร้ใบตราสาร (scripless))
สาหรับการโอนกรรมสิทธิ ์ เพื่อเป็ นหลักประกัน หรือโอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการหย่า หรือล้มละลาย หรือการชาระ
บัญชี ให้กระทาได้ หลังจากการปิ ดจาหน่ายแล้ว 15 วันทาการ เป็ นต้นไป
ข้อ 4. หากธนาคารได้ดาเนินการตามคาสังของผู
่
ฝ้ ากและธนาคารไม่มสี ่วนผิดด้วยแล้ว ธนาคารจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เว้นแต่เป็ น
การกระทาโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะรับผิดไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์ทธ่ี นาคารรับฝาก
ข้อ 5. ผูฝ้ ากตกลงชาระค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.kasikornbank.com โดยการหัก
บัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากยินยอมมอบอานาจให้ธนาคารดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามทีแ่ จ้งไว้กบั ธนาคาร
ข้อ 6. ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารมอบอานาจให้ตวั แทนของธนาคารดาเนินการให้บริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ได้ และให้ถอื ว่าการกระทาใด ๆ โดยตัวแทนที่
ได้รบั มอบอานาจจากธนาคาร มีผลผูกพันผูฝ้ ากทุกประการ
ข้อ 7. หากฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง อีกฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกบริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ได้ โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อ 8. ธนาคารจะรักษาข้อมูล ของผู้ฝ ากซึ่ง ธนาคารได้ร บั ทราบอัน เนื่องมาจากการให้บ ริก ารไว้เ ป็ น ความลับตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ โดยจะ
ควบคุมดูแลให้พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของธนาคารผูเ้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามความตกลงดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้ เว้นแต่ จะได้รบั ความยินยอมจากผูฝ้ าก หรือเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือตามคาสังของหน่
่
วยงานราชการอื่นใด
ข้อ 9. ผู้ฝากยินดีให้ธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผู้ท่ธี นาคารมอบหมาย ใช้ขอ้ มูลผู้ฝาก เพื่อการพิจารณาและดาเนินการเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผฝู้ าก และ/หรือ เพื่อการอื่นได้
ข้อ 10. การบอกเลิกบริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยธนาคารจะส่งคืนทรัพย์สนิ ให้แก่ผฝู้ ากภายหลังจากทีผ่ ู้
ฝากได้ชาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง (“ภาระคงค้าง”) พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศเรียกเก็ บ ณ ขณะเวลาดังกล่าว
ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนแล้ว หากผูฝ้ ากไม่สามารถชาระภาระคงค้างให้แก่ธนาคารได้ภายใน 15 วันนับจากวันทีก่ ารสิ้นสุดสัญญามีผลแล้ว ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารมี
สิทธิยดึ หน่วงทรัพย์สนิ และ/หรือบังคับชาระภาระคงค้างโดยการนาทรัพย์สนิ ออกขายได้ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร
ข้อ 11. ผูฝ้ ากต้องรับผิดต่อธนาคารสาหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ธนาคารได้รบั หรือการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก หรือ
ค่าใช้จา่ ยทีธ่ นาคารต้องจ่ายไป อันเนื่องมาจากการกระทาตามคาสังของผู
่
ฝ้ าก เว้นแต่เป็ นการกระทาทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคารเอง

** กรณี ตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย **

คาขอลงทะเบียนพันธบัตร/ คาเสนอขอซื้อ
วันที่ ....................................
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รุ่ นอายุ 10 ปี
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์

รุ่ นอายุ 10 ปี
SB285A

 ขอลงทะเบียนพันธบัตร
 ขอซื้อพันธบัตร

ข้าพเจ้า......................ชื่อ ................................................................................................................................................................................ (“ผูข้ อลงทะเบียน / ผูข้ อซื้ อ”)
(คานาหน้าชื่อ)
(ชื่อ-ชื่อสกุล)
โดย.................... ชื่อ ............................................................................................................................ ผูป้ กครอง / ผูจ้ ดั การ
/ /
/
(คานาหน้าชื่อ)
(ชื่อ-ชื่อสกุล)
(วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิดของผูข้ อซื้ อ)
ประเภทบุคคล

บุคคลธรรมดาสั ญชาติไทย
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน

บุคคลธรรมดาที่เป็ นชาวต่ างชาติ
เลขที่บตั รประจาตัวคนต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง .........................................................

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขที่หนังสื อจดทะเบียนจัดตั้ง ......................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่ อได้ เลขที่..................................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...........................................ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต.................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย.์ ................................ โทรศัพท์ ..............................................................................................
การชาระเงินค่ าพันธบัตร ในกรณีที่ประสงค์ จะจองซื้อพันธบัตรผ่านทางเคาน์ เตอร์ ธนาคาร (เลือกเพียงหนึ่งวิธีเท่ านั้น “ยกเว้ นวันที่ 10 ก.ย. 2561 ไม่ รับชาระด้ วยเช็ค”)
 เงินสด
 หักบัญชีเงินฝาก สาขา ........................................ เลขที่ .................................................
 เช็คธนาคาร .................................................... สาขา ....................................... เลขที่ ..................................................
(กรณีชาระโดยเช็ค ต้องเป็ นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ภายในสานักหักบัญชีเดียวกัน ลงวันที่ไม่เกินวันที่ยนื่ ใบคาเสนอขอซื้ อพันธบัตร
โดยขีดคร่ อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี ”)
บาท
ส.ต.
เป็ นราคาที่ตราไว้ ตัวอักษร (..........................................................................................................)
เงื่อนไขการลงทะเบียนและการชาระเงินค่ าพันธบัตร
การลงทะเบียนนี้ ใช้สาหรับกรณีลูกค้าประสงค์จองซื้ อพันธบัตรผ่านเครื่ อง (ATM) ระบบ K-Cyber และระบบ K PLUS เพื่อที่ธนาคารจะได้จดั เก็บข้อมูลของผูข้ อลงทะเบียนเพื่อนาส่ งนาย
ทะเบียนต่อไป และการลงทะเบียนนี้ไม่ใช่การจองพันธบัตร ลูกค้าต้องทาการจองซื้ อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดในวันที่เปิ ดจองซื้ อ ทั้งนี้ ลูกค้ายังไม่ตอ้ งชาระเงินค่าพันธบัตรสาหรับ
การลงทะเบียน
“กรณีผ้ซู ื้อพันธบัตร ไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อ/ทารายการจองซื้อไม่ ถูกต้ อง/ทารายการซื้อพันธบัตรผ่านบัตรถอนเงินสด (ATM) ของบุคคลอื่น หากธนาคารจัดสรรพันธบัตร
ให้ กับผู้ซื้อพันธบัตรไม่ ได้ ธนาคารจะทาการคืนเงินเข้ าบัญชีให้ กับเจ้ าของบัญชีบัตรถอนเงินสด (ATM) ที่ทารายการซื้อพันธบัตรนั้น”
สถานที่จดทะเบียนพันธบัตร ธนาคารแห่ งประเทศไทย
001 สานักงานใหญ่
ธนาคารจะให้ บริการรับฝากพันธบัตรแก่ ผู้ขอซื้อ/ผู้รับทุกราย โดยผู้ฝากตกลงใช้ บริการดังกล่ าวกับธนาคารและตกลงยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการผู้รับฝากทรัพย์ สิน ตามที่
ระบุด้านหลังของคาขอนี้ และธนาคารจะออกสมุดพันธบัตรให้ 1 เล่ ม ตามมูลค่ าที่ซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง (ATM) ระบบ K-Cyber และระบบ K PLUS และ/หรือตามมูลค่ าที่กรอกในคา
เสนอขอซื้อพันธบัตร (กรณีซื้อผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร) พร้ อม “หนังสื อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลพันธบัตร” ให้ ท่านตรวจสอบ ถ้ าไม่ มีการคัดค้ านรายการใดภายในเวลาที่กาหนด
ธนาคารจะถือว่ าท่ านยอมรับว่ ารายการในสมุดพันธบัตรถูกต้ องแล้ ว
การรับสมุดพันธบัตร
ธนาคารจะจัดส่ งสมุดพันธบัตรไปให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามสถานที่ระบุข้างต้ น (เฉพาะผู้ขอซื้อที่ยังไม่ เคยมีสมุดพันธบัตรเท่ านั้น)
*** ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่ าจะซื้อพันธบัตรตามจานวนที่จองซื้อ หรือตามจานวนที่ผู้จัดจาหน่ ายพันธบัตรจัดสรรให้ โดยจะไม่ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อพันธบัตร และ
ยอมรับว่ าผู้ออกหรือผู้จัดจาหน่ ายพันธบัตรมีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนหากการจองซื้อนั้นไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนั งสื อชี้ชวน โดยข้ าพเจ้ ายินยอมรับคืน
เงินค่ าจองซื้อ ***
การรับเงินค่ าดอกเบี้ยพันธบัตร
นาเข้าบัญชีเงินฝากของผูข้ อซื้ อ ชื่อบัญชี .......................................................................................................................................................................................................................
ที่ธนาคาร........กสิ กรไทย..........................................รหัส 0 0 4
เลขทีบ่ ญั ชี
(ยกเว้ นบัญชีเงินฝากประจา)
โปรดระบุเลขที่บัญชีรับเงินค่ าดอกเบี้ยพันธบัตร เพือ่ ใช้ อ้างอิงในช่ อง “หมายเลขสมาชิก/บัญชี ” เมื่อซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง ATM
การเสี ยภาษี
1.  เสี ยภาษีบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี หรื อ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
2.  ไม่เสี ยภาษี
3.  เสี ยภาษีนิติบุคคล
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
การชาระค่ าธรรมเนียม
ผูข้ อลงทะเบียน / ผูข้ อซื้ อพันธบัตรตกลงชาระค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) โดยการหักบัญชีเงินฝากเลขที่
ทั้งนี้ ผูข้ อลงทะเบียน / ผูข้ อซื้ อ ตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามที่แจ้งไว้กบั ธนาคารได้
ลงชื่อ......................................................................................ผู้ขอลงทะเบียน / ผู้ขอซื้อ
(..........................................................................................)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
วันที่รับ..............................................................

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย วันที่ .........................................

ผู้รับ...................................................................

เจ้ าหน้ าที่ผ้มู ีอานาจลงนาม .......................................................(ผูแ้ นะนาการลงทุน)
สาหรับสานักงานใหญ่ / สาขา / ลูกค้า

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริ การผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ผูข้ อลงทะเบียน/ผูข้ อซือ้ พันธบัตร (“ผูฝ้ าก”) ตกลงใช้บริการรับฝากพันธบัตร ทีอ่ อกโดยกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสมุด
พันธบัตร (“ทรัพย์สนิ ”) กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การใช้บริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ธนาคารจะเปิ ดบัญชีรบั ฝากทรัพย์สนิ ในนามของผูฝ้ าก (“บัญชีฝากทรัพย์สนิ ”)
ข้อ 2. ผูฝ้ ากรับทราบว่า การใช้บริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ธนาคารจะทาหน้าที่ ดังนี้
1) รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผูฝ้ ากไว้ในบัญชีฝากทรัพย์สนิ ตามคาสังของผู
่
ฝ้ ากภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
2) จัดให้มกี ารรับ และ/หรือส่งมอบ ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามคาสังผู
่ ฝ้ าก
3) เมื่อได้รบั คาสังจากผู
่
ฝ้ าก ธนาคารจะรับ และ/หรือส่งมอบทรัพย์สนิ จาก และ/หรือให้แก่บุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี) ตาม
คาสังของผู
่
ฝ้ าก ทัง้ นี้จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร
4) จัดเก็บต้นเงิน ดอกเบีย้ เงินปนั ผล และเงินอื่น ๆ ซึง่ ค้างรับจากทรัพย์สนิ ในนามผูฝ้ าก ตามระยะเวลาทีค่ รบกาหนดจัดเก็บ เงินทีไ่ ด้จากการ
จัดเก็บดังกล่าว ตลอดจนเงินทีเ่ กิดจากการขายทรัพย์สนิ ตามคาสังของผู
่
ฝ้ าก โดยนาเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากซึง่ เปิ ดไว้ก ับธนาคารตามทีผ่ ฝู้ ากได้แจ้งไว้
กับธนาคาร
5) จัดทาและออกสมุดพันธบัตรให้แก่ผฝู้ ากเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับฝากทรัพย์สนิ
6) ไม่แสดงเจตนาใช้สทิ ธิประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ทรัพย์สนิ ของผูฝ้ าก เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รบั คาสังหรื
่ อความยินยอมจาก
ผูฝ้ าก
7) ไม่กระทาการใด ๆ อันจะมีผลเป็ นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สนิ ของผูฝ้ าก โดยไม่ได้ รับคาสังหรื
่ อความ
ยินยอมจากผูฝ้ าก
8) ดาเนินการฝากทรัพย์สนิ ของผูฝ้ ากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กรณีทท่ี รัพย์สนิ นัน้ เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ม ี ใบ
หลักทรัพย์ หรือจัดเก็บทรัพย์สินไว้ในสถานที่ท่มี คี วามมันคงและปลอดภั
่
ยในกรณีท่ที รัพย์สินนัน้ มีใบหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ธนาคารไม่มหี น้ าที่ในการ รับรอง หรือให้
คาปรึกษาทางการเงิน หรือการลงทุนแก่ผฝู้ าก
9) หน้าทีอ่ ่นื ๆ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ คาสัง่ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 3. ผูฝ้ ากแบบไร้ใบตราสาร สามารถถอน ฝาก โอน กรรมสิทธิ ์ในพันธบัตรทีฝ่ ากไว้กบั ธนาคารได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
ยกเว้นกรณีทข่ี อออกใบพันธบัตร (ถอนจากไร้ใบตราสาร (scripless))
สาหรับการโอนกรรมสิทธิ ์ เพื่อเป็ นหลักประกัน หรือโอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการหย่า หรือล้มละลาย หรือการชาระ
บัญชี ให้กระทาได้ หลังจากการปิ ดจาหน่ายแล้ว 15 วันทาการ เป็ นต้นไป
ข้อ 4. หากธนาคารได้ดาเนินการตามคาสังของผู
่
ฝ้ ากและธนาคารไม่มสี ่วนผิดด้วยแล้ว ธนาคารจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เว้นแต่เป็ น
การกระทาโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะรับผิดไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์ทธ่ี นาคารรับฝาก
ข้อ 5. ผูฝ้ ากตกลงชาระค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.kasikornbank.com โดยการหัก
บัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากยินยอมมอบอานาจให้ธนาคารดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามทีแ่ จ้งไว้กบั ธนาคาร
ข้อ 6. ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารมอบอานาจให้ตวั แทนของธนาคารดาเนินการให้บริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ได้ และให้ถอื ว่าการกระทาใด ๆ โดยตัวแทนที่
ได้รบั มอบอานาจจากธนาคาร มีผลผูกพันผูฝ้ ากทุกประการ
ข้อ 7. หากฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง อีกฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกบริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ได้ โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อ 8. ธนาคารจะรักษาข้อมูล ของผู้ฝากซึ่ง ธนาคารได้ร บั ทราบอัน เนื่องมาจากการให้บ ริก ารไว้เ ป็ น ความลับตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ โดยจะ
ควบคุมดูแลให้พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของธนาคารผูเ้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามความตกลงดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้ เว้นแต่ จะได้รบั ความยินยอมจากผูฝ้ าก หรือเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือตามคาสังของหน่
่
วยงานราชการอื่นใด
ข้อ 9. ผู้ฝากยินดีให้ธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผู้ท่ธี นาคารมอบหมาย ใช้ขอ้ มูลผู้ฝาก เพื่อการพิจารณาและดาเนินการเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผฝู้ าก และ/หรือ เพื่อการอื่นได้
ข้อ 10. การบอกเลิกบริการผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยธนาคารจะส่งคืนทรัพย์สนิ ให้แก่ผฝู้ ากภายหลังจากทีผ่ ู้
ฝากได้ชาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง (“ภาระคงค้าง”) พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดังกล่าว
ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนแล้ว หากผูฝ้ ากไม่สามารถชาระภาระคงค้างให้แก่ธนาคารได้ภายใน 15 วันนับจากวันทีก่ ารสิ้นสุดสัญญามีผลแล้ว ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารมี
สิทธิยดึ หน่วงทรัพย์สนิ และ/หรือบังคับชาระภาระคงค้างโดยการนาทรัพย์สนิ ออกขายได้ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร
ข้อ 11. ผูฝ้ ากต้องรับผิดต่อธนาคารสาหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ธนาคารได้รบั หรือการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก หรือ
ค่าใช้จา่ ยทีธ่ นาคารต้องจ่ายไป อันเนื่องมาจากการกระทาตามคาสังของผู
่
ฝ้ าก เว้นแต่เป็ นการกระทาทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของธนาคารเอง

