วันที (Date) …………………………….……

คําเสนอขอซือพันธบัตร (Subscription Form for Bonds)

พันธบัตรออมทรั พย์ ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังที8 2
มูลค่ าที8ตราไว้ หน่ วยละ 1,000 บาท จองซือขันตํ8า 1,000 บาท และทวีคูณ 1,000 บาท ระยะเวลายื8นคําเสนอขอซือระหว่ างวันที8 10 พฤษภาคม – 10 กันยายน 2561

1คําเสนอซือเลขที8 (Subscription Form No.) 9 -

อายุ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ ถอนวันที8 10 พฤษภาคม 2566 (With 5-year term due on 10 May B.E. 2566)

คําเสนอซือเลขที8 (Subscription Form No.)

อายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ ถอนวันที8 10 พฤษภาคม 2571 (With 10-year term due on 10 May B.E. 2571)

-

ผู้เสนอซือพันธบัตรโปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly)
ผู้เสนอซือพันธบัตรจะต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาที8ถือสัญชาติไทยหรื อมีถ8 นิ ที8อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศีกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรื อนิติบุคคลอื8นที8ไม่ มีวัตถุประสงค์ ในการแสวงหากําไร เท่ านัน
( Eligible subscriber of Bonds shall be natural person who has Thai nationality or residence in Thailand, the Thai Red Cross Society, foundation, association, temple, state educational institution, state hospital, or other non-profit
organizations only)
ข้ าพเจ้ า
บุคคลธรรมดา ชือ (Name) นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิ ง,อืน ๆ (Mr., Mrs., Miss, Others) ……………...………..……………………………… นามสกุล (Last Name)………………………………….…………………..…
อาชีพ (Occupation)........................................................................................... สถานทีทํางาน (Working Place) ..........................................................................................................................................................
มีสญ
ั ชาติไทย (Thai Nationality)
มีถินทีอยู่ในประเทศไทย (Having residence in Thailand)
นิติบคุ คล ประเภท

สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)

มูลนิธิ (Foundation)

สมาคม (Association)

วัด (Temple)

สถานศึกษาของรัฐ (State educational institution)

โรงพยาบาลของรัฐ (State hospital)

นิติบคุ คลอืนทีไม่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากําไร (Other non-profit organizations)

ชือ (Name) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่าในการซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง\ ที 2 (“พันธบั ตร”) นี \ ข้ าพเจ้ าจะต้ องลงทะเบียนข้ อมูลและได้ เปิ ดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) เพือฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไร้ ใบ
ตราสาร (Scripless) ที ออกโดยกระทรวงการคลัง/ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยในการซื อ\ พัน ธบัต รนี \ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ใช้ ข้อมูลตามที ได้ ลงทะเบี ยนไว้ และเปิ ดบัญ ชี ฝากพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) กับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) แล้ ว โดยมีเลขที บัญชีตามที ระบุด้านล่างนี \ (“บั ญชีฝากพันธบั ตร”) / (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Savings Bonds of the Ministry of Finance in the Fiscal Year B.E. 2561 No. 2 (the “Bonds”), I/we shall
have my/our information registered and shall have opened Scripless Bonds Depository Account for depositing the scripless bonds issued by the Ministry of Finance/the Bank of Thailand. For the purpose of my/our subscription for the
Bonds, I/we agree that our said registered information shall be used and I/we have already opened the Scripless Bonds Depository Account with The Siam Commercial Bank Public Company Limited (the “Bank”) as specified below (the
“Custodian Account”).)
หมายเลขบัญชีฝากพันธบัตร
Custodian Account No.
ข้ าพเจ้ าขอซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง\ ที 2
(I/We agree to subscribe for the Savings Bonds of the Ministry of Finance in the Fiscal Year B.E. 2561 No. 2.)
จํานวนพันธบัตรที8ซือ/หน่ วย (Number of Subscribed Bonds/Unit)
จํานวนเงิน/บาท (For total amount/Baht)
ตัวเลข (Figure)
ตัวเลข (Figure)
ตัวอักษร (Writing)

ตัวอักษร (Writing)

พร้ อมกันนี \ ข้ าพเจ้ าขอชําระเงินค่าซื \อพันธบัตรดังกล่าวโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the said Bonds by) (โปรดดูหมายเหตุดา้ นล่างประกอบ / Please also see Remarks below)
เงินสด (Cash)

เช็คบุคคล (Personal Cheque)

เช็คธนาคาร (Cashier Cheque)

หักบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามข้ อมูลทีลงทะเบียนไว้ (Debit from my/our deposit account per registered information)

เลขทีเช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวันที/Dated …………………………………..…….
หมายเหตุ 1) สําหรับการชําระค่าซื \อพันธบัตรในวันที 10 กันยายน 2561 ต้ องชําระเป็ นเงินสดหรื อโดยหักบัญชีเงินฝากเท่านัน\ (The subscription payment on 10 September B.E. 2561 shall be made in cash or by debiting deposit account only.)
Remarks 2) กรณี ชําระด้ วยเช็ค เช็คดังกล่าวจะต้ องอยู่ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที รับคําเสนอขอซื \อพันธบัตรและเช็คดังกล่าวจะต้ องขีดคร่ อมและสังจ่าย “บัญชี จองซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี ” และ/หรื อ “บัญชีจองซื อ\
พัน ธบัต รออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง รุ่ น อายุ 10 ปี ” ลงวัน ที ไม่เกิ น วัน ที ยื นคํ าเสนอขอซื 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 for Bonds, and such cheque must be crossed cheque and made payable to “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry of Finance with 5-Year Term” and/or “Subscription
Account for Savings Bond of the Ministry of Finance with 10-Year Term”. Such cheque must be dated no later than the date that this Subscription Form for Bonds is submitted.)
\ วนั ทําการถัดไป เว้ นแต่ ในกรณีชําระค่าซื \อด้ วย
3) การซื \อให้ เป็ นไปตามวันและเวลาตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี \ชวน ทังนี
\ \ ในกรณีทีซื \อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรื อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรื อวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี \ยจะเริ มนับตังแต่
เช็ค ดอกเบี ย\ จะเริ มนับในวันทํ าการที ทราบผลว่าเช็คสามารถเรี ยกเก็บได้ (The subscription will be in accordance with date and time as 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.)
ในการออกพันธบัตรดังกล่าว ข้ าพเจ้ าขอให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) ให้ แก่ข้าพเจ้ า โดยสถานทีจดทะเบียนพันธบัตร คือ สํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (vvw) และ ข้ าพเจ้ าขอฝากพันธบัตรดังกล่าวไว้ กบั ธนาคาร
โดยขอให้ นําพันธบัตรทีข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรดังกล่าวฝากเข้ าบัญชีฝากพันธบัตรตามทีระบุไว้ ในข้ างต้ น
For the issuance of the Bonds, I/we hereby request the Bank of Thailand to issue scripless Bonds to me/us. 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.
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงลักษณะความเสียงและรับทราบความเสียงทีอาจเกิดขึ \นจากการลงทุนดังกล่าวนี \ ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนี \ ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้ อมูลทีเกียวกับพันธบัตรนี \และความเสียงในการลงทุน และข้ าพเจ้ าเข้ าใจใน
ความเสียงของการลงทุนเป็ นอย่างดี ข้ าพเจ้ าได้ ตดั สินใจในการลงทุนโดยใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวด้ วยตนเอง ไม่ใช่โดยคําแนะนํ า ชี \ชวน หรื อชักจูงของผู้หนึงผู้ใด หรื อของธนาคาร หรื อเจ้ าหน้ าที ของธนาคารมาเป็ นพื น\ ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ตัวแทน
จําหน่าย หรื อเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําเสนอซื \อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึ \นทีเกิดขึ \นจากการลงทุนทังปวง
\
(I/We realize that investment in the Bonds involves risk and I/we accept such risk. Prior to making decision to invest in the Bonds, I/we have exercised my/our judgment to consider the detailed information relating to the Bonds and the risk
exposure and clearly understand such risk. I/we have made our decision to invest in the Bonds myself/ourselves 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 of any damage, such persons shall not be responsible for any damage arising out of or in connection with such investment in the Bonds.)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื อ\ พันธบัตรตามจํ านวนที ระบุ หรื อตามจํานวนทีได้ รับ และจะไม่เปลียนแปลงหรื อยกเลิกการซื \อพันธบัตรตามข้ อมูลที ระบุข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ าตกลงและยอมรับว่าการซื อ\ ของข้ าพเจ้ าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่าทัง\ หมดหรื อบางส่วน และ
ยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบี \ย) ทังนี
\ \ ข้ าพเจ้ าตกลง และยินยอมผูกพันตนเองตามข้ อกําหนด และเงือนไขของการเสนอขายพันธบัตรดังกล่าวนี \
(I/We hereby undertake to purchase the said number of Bonds or any amount allotted to me/us and not to alter or cancel my/our subscription as specified herein. I/We agree and acknowledge that the refusal of my/our subscription whether
in whole or in part, and agree to accept any refund of the subscription money (without interest). I/We hereby agree to be bound by the Terms and Conditions of the Bonds and any conditions in the prospectus for issuance of the Bonds.)

ลงชื8อ (Signed)...............................................................................................ผู้เสนอซือ (Subscriber)

(................................................................................................)
กรณีจองซื \อในนามผู้เยาว์ทียังไม่บรรลุนติ ิภาวะ ต้ องลงนามโดยบิดา หรื อมารดา หรื อผู้ปกครองเพียง 1 ชือเท่านัน\

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

สําหรับเจ้ าหน้ าที8ธนาคาร (For Bank Officer)
ลงชือ (Signed)…………………………………………………………… ผู้แนะนําการลงทุนด้ านหลักทรัพย์
(………………………………..…………….....………….)
…………………………………………………….…… เลขทีทะเบียน
แผ่ นที8 1 : สําหรั บธนาคาร – ส่ งทีมปฏิบัตกิ ารการลงทุนและชําระราคา

ผู้รับเงิน (Cashier)
ผู้บนั ทึกรายการ (Data Entry)
ผู้อนุมตั ิ (Authorize)

วันที (Date) …………………………….……

คําเสนอขอซือพันธบัตร (Subscription Form for Bonds)

พันธบัตรออมทรั พย์ ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังที8 2
มูลค่ าที8ตราไว้ หน่ วยละ 1,000 บาท จองซือขันตํ8า 1,000 บาท และทวีคูณ 1,000 บาท ระยะเวลายื8นคําเสนอขอซือระหว่ างวันที8 10 พฤษภาคม – 10 กันยายน 2561

1คําเสนอซือเลขที8 (Subscription Form No.) 9 -

อายุ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ ถอนวันที8 10 พฤษภาคม 2566 (With 5-year term due on 10 May B.E. 2566)

คําเสนอซือเลขที8 (Subscription Form No.)

อายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ ถอนวันที8 10 พฤษภาคม 2571 (With 10-year term due on 10 May B.E. 2571)

-

ผู้เสนอซือพันธบัตรโปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly)
ผู้เสนอซือพันธบัตรจะต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาที8ถือสัญชาติไทยหรื อมีถ8 นิ ที8อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศีกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรื อนิติบุคคลอื8นที8ไม่ มีวัตถุประสงค์ ในการแสวงหากําไร เท่ านัน
( Eligible subscriber of Bonds shall be natural person who has Thai nationality or residence in Thailand, the Thai Red Cross Society, foundation, association, temple, state educational institution, state hospital, or other non-profit
organizations only)
ข้ าพเจ้ า
บุคคลธรรมดา ชือ (Name) นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิ ง,อืน ๆ (Mr., Mrs., Miss, Others) ……………...………..……………………………… นามสกุล (Last Name)………………………………….…………………..…
อาชีพ (Occupation)........................................................................................... สถานทีทํางาน (Working Place) ..........................................................................................................................................................
มีสญ
ั ชาติไทย (Thai Nationality)
มีถินทีอยู่ในประเทศไทย (Having residence in Thailand)
นิติบคุ คล ประเภท

สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)

มูลนิธิ (Foundation)

สมาคม (Association)

วัด (Temple)

สถานศึกษาของรัฐ (State educational institution)

โรงพยาบาลของรัฐ (State hospital)

นิติบคุ คลอืนทีไม่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากําไร (Other non-profit organizations)

ชือ (Name) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่าในการซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง\ ที 2 (“พันธบั ตร”) นี \ ข้ าพเจ้ าจะต้ องลงทะเบียนข้ อมูลและได้ เปิ ดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) เพือฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไร้ ใบ
ตราสาร (Scripless) ที ออกโดยกระทรวงการคลัง/ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยในการซื อ\ พัน ธบัต รนี \ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ใช้ ข้อมูลตามที ได้ ลงทะเบี ยนไว้ และเปิ ดบัญ ชี ฝากพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) กับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) แล้ ว โดยมีเลขที บัญชีตามที ระบุด้านล่างนี \ (“บั ญชีฝากพันธบั ตร”) / (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Savings Bonds of the Ministry of Finance in the Fiscal Year B.E. 2561 No. 2 (the “Bonds”), I/we shall
have my/our information registered and shall have opened Scripless Bonds Depository Account for depositing the scripless bonds issued by the Ministry of Finance/the Bank of Thailand. For the purpose of my/our subscription for the
Bonds, I/we agree that our said registered information shall be used and I/we have already opened the Scripless Bonds Depository Account with The Siam Commercial Bank Public Company Limited (the “Bank”) as specified below (the
“Custodian Account”).)
หมายเลขบัญชีฝากพันธบัตร
Custodian Account No.
ข้ าพเจ้ าขอซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง\ ที 2
(I/We agree to subscribe for the Savings Bonds of the Ministry of Finance in the Fiscal Year B.E. 2561 No. 2.)
จํานวนพันธบัตรที8ซือ/หน่ วย (Number of Subscribed Bonds/Unit)
จํานวนเงิน/บาท (For total amount/Baht)
ตัวเลข (Figure)
ตัวเลข (Figure)
ตัวอักษร (Writing)

ตัวอักษร (Writing)

พร้ อมกันนี \ ข้ าพเจ้ าขอชําระเงินค่าซื \อพันธบัตรดังกล่าวโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the said Bonds by) (โปรดดูหมายเหตุดา้ นล่างประกอบ / Please also see Remarks below)
เงินสด (Cash)

เช็คบุคคล (Personal Cheque)

เช็คธนาคาร (Cashier Cheque)

หักบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามข้ อมูลทีลงทะเบียนไว้ (Debit from my/our deposit account per registered information)

เลขทีเช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวันที/Dated …………………………………..…….
หมายเหตุ 1) สําหรับการชําระค่าซื \อพันธบัตรในวันที 10 กันยายน 2561 ต้ องชําระเป็ นเงินสดหรื อโดยหักบัญชีเงินฝากเท่านัน\ (The subscription payment on 10 September B.E. 2561 shall be made in cash or by debiting deposit account only.)
Remarks 2) กรณี ชําระด้ วยเช็ค เช็คดังกล่าวจะต้ องอยู่ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที รับคําเสนอขอซื \อพันธบัตรและเช็คดังกล่าวจะต้ องขีดคร่ อมและสังจ่าย “บัญชี จองซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี ” และ/หรื อ “บัญชีจองซื อ\
พัน ธบัต รออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง รุ่ น อายุ 10 ปี ” ลงวัน ที ไม่เกิ น วัน ที ยื นคํ าเสนอขอซื 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 for Bonds, and such cheque must be crossed cheque and made payable to “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry of Finance with 5-Year Term” and/or “Subscription
Account for Savings Bond of the Ministry of Finance with 10-Year Term”. Such cheque must be dated no later than the date that this Subscription Form for Bonds is submitted.)
\ วนั ทําการถัดไป เว้ นแต่ ในกรณีชําระค่าซื \อด้ วย
3) การซื \อให้ เป็ นไปตามวันและเวลาตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี \ชวน ทังนี
\ \ ในกรณีทีซื \อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรื อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรื อวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี \ยจะเริ มนับตังแต่
เช็ค ดอกเบี ย\ จะเริ มนับในวันทํ าการที ทราบผลว่าเช็คสามารถเรี ยกเก็บได้ (The subscription will be in accordance with date and time as 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.)
ในการออกพันธบัตรดังกล่าว ข้ าพเจ้ าขอให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) ให้ แก่ข้าพเจ้ า โดยสถานทีจดทะเบียนพันธบัตร คือ สํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (vvw) และ ข้ าพเจ้ าขอฝากพันธบัตรดังกล่าวไว้ กบั ธนาคาร
โดยขอให้ นําพันธบัตรทีข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรดังกล่าวฝากเข้ าบัญชีฝากพันธบัตรตามทีระบุไว้ ในข้ างต้ น
For the issuance of the Bonds, I/we hereby request the Bank of Thailand to issue scripless Bonds to me/us. 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.
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงลักษณะความเสียงและรับทราบความเสียงทีอาจเกิดขึ \นจากการลงทุนดังกล่าวนี \ ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนี \ ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้ อมูลทีเกียวกับพันธบัตรนี \และความเสียงในการลงทุน และข้ าพเจ้ าเข้ าใจใน
ความเสียงของการลงทุนเป็ นอย่างดี ข้ าพเจ้ าได้ ตดั สินใจในการลงทุนโดยใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวด้ วยตนเอง ไม่ใช่โดยคําแนะนํ า ชี \ชวน หรื อชักจูงของผู้หนึงผู้ใด หรื อของธนาคาร หรื อเจ้ าหน้ าที ของธนาคารมาเป็ นพื น\ ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ตัวแทน
จําหน่าย หรื อเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําเสนอซื \อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึ \นทีเกิดขึ \นจากการลงทุนทังปวง
\
(I/We realize that investment in the Bonds involves risk and I/we accept such risk. Prior to making decision to invest in the Bonds, I/we have exercised my/our judgment to consider the detailed information relating to the Bonds and the risk
exposure and clearly understand such risk. I/we have made our decision to invest in the Bonds myself/ourselves 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 of any damage, such persons shall not be responsible for any damage arising out of or in connection with such investment in the Bonds.)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื อ\ พันธบัตรตามจํ านวนที ระบุ หรื อตามจํานวนทีได้ รับ และจะไม่เปลียนแปลงหรื อยกเลิกการซื \อพันธบัตรตามข้ อมูลที ระบุข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ าตกลงและยอมรับว่าการซื อ\ ของข้ าพเจ้ าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่าทัง\ หมดหรื อบางส่วน และ
ยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบี \ย) ทังนี
\ \ ข้ าพเจ้ าตกลง และยินยอมผูกพันตนเองตามข้ อกําหนด และเงือนไขของการเสนอขายพันธบัตรดังกล่าวนี \
(I/We hereby undertake to purchase the said number of Bonds or any amount allotted to me/us and not to alter or cancel my/our subscription as specified herein. I/We agree and acknowledge that the refusal of my/our subscription whether
in whole or in part, and agree to accept any refund of the subscription money (without interest). I/We hereby agree to be bound by the Terms and Conditions of the Bonds and any conditions in the prospectus for issuance of the Bonds.)

ลงชื8อ (Signed)...............................................................................................ผู้เสนอซือ (Subscriber)

(................................................................................................)
กรณีจองซื \อในนามผู้เยาว์ทียังไม่บรรลุนติ ิภาวะ ต้ องลงนามโดยบิดา หรื อมารดา หรื อผู้ปกครองเพียง 1 ชือเท่านัน\

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

สําหรับเจ้ าหน้ าที8ธนาคาร (For Bank Officer)
ลงชือ (Signed)…………………………………………………………… ผู้แนะนําการลงทุนด้ านหลักทรัพย์
(………………………………..…………….....………….)
…………………………………………………….…… เลขทีทะเบียน

แผ่ นที8 2 : สําหรั บธนาคาร – สาขาเก็บ

ผู้รับเงิน (Cashier)
ผู้บนั ทึกรายการ (Data Entry)
ผู้อนุมตั ิ (Authorize)

วันที (Date) …………………………….……

คําเสนอขอซือพันธบัตร (Subscription Form for Bonds)

พันธบัตรออมทรั พย์ ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังที8 2
มูลค่ าที8ตราไว้ หน่ วยละ 1,000 บาท จองซือขันตํ8า 1,000 บาท และทวีคูณ 1,000 บาท ระยะเวลายื8นคําเสนอขอซือระหว่ างวันที8 10 พฤษภาคม – 10 กันยายน 2561
อายุ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ ถอนวันที8 10 พฤษภาคม 2566 (With 5-year term due on 10 May B.E. 2566)

คําเสนอซือเลขที8 (Subscription Form No.) 1 -

-

อายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ ถอนวันที8 10 พฤษภาคม 2571 (With 10-year term due on 10 May B.E. 2571)

คําเสนอซือเลขที8 (Subscription Form No.) 9 -

-

ผู้เสนอซือพันธบัตรโปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly)
ผู้เสนอซือพันธบัตรจะต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาที8ถือสัญชาติไทยหรื อมีถ8 นิ ที8อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศีกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรื อนิติบุคคลอื8นที8ไม่ มีวัตถุประสงค์ ในการแสวงหากําไร เท่ านัน
( Eligible subscriber of Bonds shall be natural person who has Thai nationality or residence in Thailand, the Thai Red Cross Society, foundation, association, temple, state educational institution, state hospital, or other non-profit
organizations only)
ข้ าพเจ้ า
บุคคลธรรมดา ชือ (Name) นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิ ง,อืน ๆ (Mr., Mrs., Miss, Others) ……………...………..……………………………… นามสกุล (Last Name)………………………………….…………………..…
อาชีพ (Occupation)........................................................................................... สถานทีทํางาน (Working Place) ..........................................................................................................................................................
มีสญ
ั ชาติไทย (Thai Nationality)
มีถินทีอยู่ในประเทศไทย (Having residence in Thailand)
นิติบคุ คล ประเภท

สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)

มูลนิธิ (Foundation)

สมาคม (Association)

สถานศึกษาของรัฐ (State educational institution)

โรงพยาบาลของรัฐ (State hospital)

นิติบคุ คลอืนทีไม่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากําไร (Other non-profit organizations)

วัด (Temple)

ชือ (Name) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่าในการซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง\ ที 2 (“พันธบั ตร”) นี \ ข้ าพเจ้ าจะต้ องลงทะเบียนข้ อมูลและได้ เปิ ดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) เพือฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไร้ ใบ
ตราสาร (Scripless) ที ออกโดยกระทรวงการคลัง/ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยในการซื อ\ พัน ธบัต รนี \ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ใช้ ข้อมูลตามที ได้ ลงทะเบี ยนไว้ และเปิ ดบัญ ชี ฝากพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) กับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) แล้ ว โดยมีเลขที บัญชีตามที ระบุด้านล่างนี \ (“บั ญชีฝากพันธบั ตร”) / (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Savings Bonds of the Ministry of Finance in the Fiscal Year B.E. 2561 No. 2 (the “Bonds”), I/we shall
have my/our information registered and shall have opened Scripless Bonds Depository Account for depositing the scripless bonds issued by the Ministry of Finance/the Bank of Thailand. For the purpose of my/our subscription for the
Bonds, I/we agree that our said registered information shall be used and I/we have already opened the Scripless Bonds Depository Account with The Siam Commercial Bank Public Company Limited (the “Bank”) as specified below (the
“Custodian Account”).)
หมายเลขบัญชีฝากพันธบัตร
Custodian Account No.
ข้ าพเจ้ าขอซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง\ ที 2
(I/We agree to subscribe for the Savings Bonds of the Ministry of Finance in the Fiscal Year B.E. 2561 No. 2.)
จํานวนพันธบัตรที8ซือ/หน่ วย (Number of Subscribed Bonds/Unit)
จํานวนเงิน/บาท (For total amount/Baht)
ตัวเลข (Figure)
ตัวเลข (Figure)
ตัวอักษร (Writing)

ตัวอักษร (Writing)

พร้ อมกันนี \ ข้ าพเจ้ าขอชําระเงินค่าซื \อพันธบัตรดังกล่าวโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the said Bonds by) (โปรดดูหมายเหตุดา้ นล่างประกอบ / Please also see Remarks below)
เงินสด (Cash)

เช็คบุคคล (Personal Cheque)

เช็คธนาคาร (Cashier Cheque)

หักบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามข้ อมูลทีลงทะเบียนไว้ (Debit from my/our deposit account per registered information)

เลขทีเช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวันที/Dated …………………………………..…….
หมายเหตุ 1) สําหรับการชําระค่าซื \อพันธบัตรในวันที 10 กันยายน 2561 ต้ องชําระเป็ นเงินสดหรื อโดยหักบัญชีเงินฝากเท่านัน\ (The subscription payment on 10 September B.E. 2561 shall be made in cash or by debiting deposit account only.)
Remarks 2) กรณี ชําระด้ วยเช็ค เช็คดังกล่าวจะต้ องอยู่ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที รับคําเสนอขอซื \อพันธบัตรและเช็คดังกล่าวจะต้ องขีดคร่ อมและสังจ่าย “บัญชี จองซื \อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี ” และ/หรื อ “บัญชีจองซื อ\
พัน ธบัต รออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง รุ่ น อายุ 10 ปี ” ลงวัน ที ไม่เกิ น วัน ที ยื นคํ าเสนอขอซื 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 for Bonds, and such cheque must be crossed cheque and made payable to “Subscription Account for Savings Bond of the Ministry of Finance with 5-Year Term” and/or “Subscription
Account for Savings Bond of the Ministry of Finance with 10-Year Term”. Such cheque must be dated no later than the date that this Subscription Form for Bonds is submitted.)
\ วนั ทําการถัดไป เว้ นแต่ ในกรณีชําระค่าซื \อด้ วย
3) การซื \อให้ เป็ นไปตามวันและเวลาตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี \ชวน ทังนี
\ \ ในกรณีทีซื \อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรื อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรื อวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี \ยจะเริ มนับตังแต่
เช็ค ดอกเบี ย\ จะเริ มนับในวันทํ าการที ทราบผลว่าเช็คสามารถเรี ยกเก็บได้ (The subscription will be in accordance with date and time as 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.)
ในการออกพันธบัตรดังกล่าว ข้ าพเจ้ าขอให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตรแบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) ให้ แก่ข้าพเจ้ า โดยสถานทีจดทะเบียนพันธบัตร คือ สํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (vvw) และ ข้ าพเจ้ าขอฝากพันธบัตรดังกล่าวไว้ กบั ธนาคาร
โดยขอให้ นําพันธบัตรทีข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรดังกล่าวฝากเข้ าบัญชีฝากพันธบัตรตามทีระบุไว้ ในข้ างต้ น
For the issuance of the Bonds, I/we hereby request the Bank of Thailand to issue scripless Bonds to me/us. 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.
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงลักษณะความเสียงและรับทราบความเสียงทีอาจเกิดขึ \นจากการลงทุนดังกล่าวนี \ ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนี \ ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้ อมูลทีเกียวกับพันธบัตรนี \และความเสียงในการลงทุน และข้ าพเจ้ าเข้ าใจใน
ความเสียงของการลงทุนเป็ นอย่างดี ข้ าพเจ้ าได้ ตดั สินใจในการลงทุนโดยใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวด้ วยตนเอง ไม่ใช่โดยคําแนะนํ า ชี \ชวน หรื อชักจูงของผู้หนึงผู้ใด หรื อของธนาคาร หรื อเจ้ าหน้ าที ของธนาคารมาเป็ นพื น\ ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ตัวแทน
จําหน่าย หรื อเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําเสนอซื \อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึ \นทีเกิดขึ \นจากการลงทุนทังปวง
\
(I/We realize that investment in the Bonds involves risk and I/we accept such risk. Prior to making decision to invest in the Bonds, I/we have exercised my/our judgment to consider the detailed information relating to the Bonds and the risk
exposure and clearly understand such risk. I/we have made our decision to invest in the Bonds myself/ourselves 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 of any damage, such persons shall not be responsible for any damage arising out of or in connection with such investment in the Bonds.)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื อ\ พันธบัตรตามจํ านวนที ระบุ หรื อตามจํานวนทีได้ รับ และจะไม่เปลียนแปลงหรื อยกเลิกการซื \อพันธบัตรตามข้ อมูลที ระบุข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ าตกลงและยอมรับว่าการซื อ\ ของข้ าพเจ้ าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่าทัง\ หมดหรื อบางส่วน และ
ยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบี \ย) ทังนี
\ \ ข้ าพเจ้ าตกลง และยินยอมผูกพันตนเองตามข้ อกําหนด และเงือนไขของการเสนอขายพันธบัตรดังกล่าวนี \
(I/We hereby undertake to purchase the said number of Bonds or any amount allotted to me/us and not to alter or cancel my/our subscription as specified herein. I/We agree and acknowledge that the refusal of my/our subscription whether
in whole or in part, and agree to accept any refund of the subscription money (without interest). I/We hereby agree to be bound by the Terms and Conditions of the Bonds and any conditions in the prospectus for issuance of the Bonds.)

ลงชื8อ (Signed)...............................................................................................ผู้เสนอซือ (Subscriber)

(................................................................................................)
กรณีจองซื \อในนามผู้เยาว์ทียังไม่บรรลุนติ ิภาวะ ต้ องลงนามโดยบิดา หรื อมารดา หรื อผู้ปกครองเพียง 1 ชือเท่านัน\

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

สําหรับเจ้ าหน้ าที8ธนาคาร (For Bank Officer)
ลงชือ (Signed)…………………………………………………………… ผู้แนะนําการลงทุนด้ านหลักทรัพย์
(………………………………..…………….....………….)
…………………………………………………….…… เลขทีทะเบียน

แผ่ นที8 3 : สําหรั บผู้เสนอซือ

ผู้รับเงิน (Cashier)
ผู้บนั ทึกรายการ (Data Entry)
ผู้อนุมตั ิ (Authorize)

