
  
ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงกำรคลังประเภททยอยช ำระคืนเงินต้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (The Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563) 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท (Par value is THB 1,000. Minimum purchase is THB 1,000. The additional purchase is multiples of THB 1,000) 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันที่ 24 ธันวำคม 2562 – 24 เมษำยน 2563 (Subscription period is 24 December 2019 – 24 April 2020) 

  รุ่นอำยุ 5 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 ธันวำคม 2567 (Tenor 5 years due on 23 December 2024)    ค ำเสนอซือ้เลขที่ (Subscription Form No.)  5 -  -   
 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นบุคคลธรรมดำท่ีถือสัญชำติไทย ท่ีมีอำยุ 60 ปีขึน้ไป เท่ำนัน้ (ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยตัง้แต่วันท่ี 24 – 31 ธันวำคม 2562 อำยุ 60 ปีขึน้ไป หมำยถงึ ผู้ท่ีเกิดก่อนหรือภำยในปี พ.ศ. 2502 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยตัง้แต่วันท่ี 
1 มกรำคม – 24 เมษำยน 2563 อำยุ 60 ปีขึน้ไป  หมำยถงึ ผู้ท่ีเกิดก่อนหรือภำยในปี พ.ศ. 2503) เว้นแต่ หนังสือชีช้วนจะก ำหนดยกเว้นไว้เป็นอย่ำงอ่ืน (Eligible subscriber of Bonds shall only be natural person who has Thai nationality with 
age 60 years old and above only (for subscription period of 24 - 31 December 2019, age 60 years old and above means person who was born before or in year B.E. 2502; for subscription period of 1 January - 24 April 2020, age 60 
years old and above means person who was born before or in year B.E. 2503), unless otherwise specified in the Prospectus) 

ผู้ เสนอซือ้ (Subscriber) บคุคลธรรมดา ช่ือ (Name of natural person) นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ (Mr., Mrs., Miss, Others)……………...………..…..................…………..…….….….นามสกลุ (Last Name)…………………...………...........…………………..…....……… 
                                          อาชพี (Occupation)........................................................................................... สถานที่ท างาน (Working Place) ............................................................................................................. 

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ในการซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงัประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบญัชีฝากพนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพ่ือฝาก
เฉพาะพนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พนัธบตัรนี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้ และ
บัญชีฝากพันธบัตรมีเลขท่ีบัญชีตามท่ีระบุด้านล่างนี ้/ (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563 (“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.) 
หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
Custodian Account No. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงัประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (I/We would like to subscribe for the Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563)  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จ ำนวนเงนิ/บำท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินคา่ซือ้พนัธบตัรดงักลา่วโดย (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) 

เลขท่ีเช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี/Dated …………………………………..……. 

หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) ส าหรับการช าระคา่ซือ้พนัธบตัรในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ต้องช าระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านัน้ (The subscription payment on 24 April 2020 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คดงักลา่วจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับัญชีเดียวกบัสาขาท่ีรับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักลา่วจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอาย ุ5 ปี” ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ีย่ืนค า
เ ส น อ ข อ ซื ้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 Government Amortized Savings Bond (5-Year term)” and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท าการถดัไป เว้นแต ่ในกรณีช าระคา่
ซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวนัท าการท่ีทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ (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) ผู้เสนอซือ้แตล่ะรายจะถกูจ ากดัวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สงูไมเ่กิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ตอ่ธนาคารผู้จดัจ าหน่ายแตล่ะแห่ง (Each subscriber is permitted to subscribe the Bonds in the amount not exceeding 2,000,000 Baht (2,000 
units) through each commercial bank being a selling agent.)   

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การซือ้พันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบช่ืุอได้เพียงหนึ่งช่ือเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบตัร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดงักลา่วไว้กับธนาคาร โดยขอให้น าพนัธบตัรท่ี
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น (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.) 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วนี ้ก่อนการตดัสินใจในการลงทนุนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทนุ และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทนุเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ดงักล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าท่ีของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าเสนอซือ้ไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุทัง้ปวง 
(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 การซือ้พนัธบตัรไมส่ามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนท่ีแสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับวา่การซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถกูปฏิเสธไมว่่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไมม่ีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผกูพนัตนเองตามข้อก าหนด และเง่ือนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักลา่วนี ้
(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.) 

 
ลงช่ือ (Signed)............................................................................................... ผู้เสนอซือ้ (Subscriber) 

 

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

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร (For Bank Officer) 
 

ลงชื่อ (Signed)……………………………………………………………  ผู้แนะน าการลงทนุด้านหลกัทรัพย์  

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขท่ีทะเบียน                                      
 

 

วนัท่ี (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนมุติั (Authorize) 

ผู้ รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นท่ี 1 : ส ำหรับธนำคำร – ส่งทีมปฏบัิตกิำรกำรลงทุนและช ำระรำคำ 



  
 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงกำรคลังประเภททยอยช ำระคืนเงินต้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (The Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563) 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท (Par value is THB 1,000. Minimum purchase is THB 1,000. The additional purchase is multiples of THB 1,000) 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันที่ 24 ธันวำคม 2562 – 24 เมษำยน 2563 (Subscription period is 24 December 2019 – 24 April 2020) 

  รุ่นอำยุ 5 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 ธันวำคม 2567 (Tenor 5 years due on 23 December 2024)    ค ำเสนอซือ้เลขที่ (Subscription Form No.)   -  -   
 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นบุคคลธรรมดำท่ีถือสัญชำติไทย ท่ีมีอำยุ 60 ปีขึน้ไป เท่ำนัน้ (ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยตัง้แต่วันท่ี 24 – 31 ธันวำคม 2562 อำยุ 60 ปีขึน้ไป หมำยถงึ ผู้ท่ีเกิดก่อนหรือภำยในปี พ.ศ. 2502 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยตัง้แต่วันท่ี 
1 มกรำคม – 24 เมษำยน 2563 อำยุ 60 ปีขึน้ไป  หมำยถงึ ผู้ท่ีเกิดก่อนหรือภำยในปี พ.ศ. 2503) เว้นแต่ หนังสือชีช้วนจะก ำหนดยกเว้นไว้เป็นอย่ำงอ่ืน (Eligible subscriber of Bonds shall only be natural person who has Thai nationality with 
age 60 years old and above only (for subscription period of 24 - 31 December 2019, age 60 years old and above means person who was born before or in year B.E. 2502; for subscription period of 1 January - 24 April 2020, age 60 
years old and above means person who was born before or in year B.E. 2503), unless otherwise specified in the Prospectus) 

ผู้ เสนอซือ้ (Subscriber) บคุคลธรรมดา ช่ือ (Name of natural person) นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ (Mr., Mrs., Miss, Others)……………...………..…..................…………..…….….….นามสกลุ (Last Name)…………………...………...........…………………..…....……… 
                                          อาชพี (Occupation)........................................................................................... สถานที่ท างาน (Working Place) ............................................................................................................. 

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ในการซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงัประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบญัชีฝากพนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพ่ือฝาก
เฉพาะพนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พนัธบตัรนี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้ และ
บัญชีฝากพันธบัตรมีเลขท่ีบัญชีตามท่ีระบุด้านล่างนี ้/ (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563 (“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.) 
หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
Custodian Account No. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงัประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (I/We would like to subscribe for the Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563)  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จ ำนวนเงนิ/บำท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินคา่ซือ้พนัธบตัรดงักลา่วโดย (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) 

เลขท่ีเช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี/Dated …………………………………..……. 

หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) ส าหรับการช าระคา่ซือ้พนัธบตัรในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ต้องช าระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านัน้ (The subscription payment on 24 April 2020 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คดงักลา่วจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับัญชีเดียวกบัสาขาท่ีรับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักลา่วจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอาย ุ5 ปี” ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ีย่ืนค า
เ ส น อ ข อ ซื ้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 Government Amortized Savings Bond (5-Year term)” and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท าการถดัไป เว้นแต ่ในกรณีช าระคา่
ซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวนัท าการท่ีทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ (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) ผู้เสนอซือ้แตล่ะรายจะถกูจ ากดัวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สงูไมเ่กิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ตอ่ธนาคารผู้จดัจ าหน่ายแตล่ะแห่ง (Each subscriber is permitted to subscribe the Bonds in the amount not exceeding 2,000,000 Baht (2,000 
units) through each commercial bank being a selling agent.)   

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การซือ้พันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบช่ืุอได้เพียงหนึ่งช่ือเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบตัร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดงักลา่วไว้กับธนาคาร โดยขอให้น าพนัธบตัรท่ี
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น (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.) 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วนี ้ก่อนการตดัสินใจในการลงทนุนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทนุ และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทนุเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ดงักล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าท่ีของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าเสนอซือ้ไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุทัง้ปวง 
(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 การซือ้พนัธบตัรไมส่ามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนท่ีแสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับวา่การซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถกูปฏิเสธไมว่่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไมม่ีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผกูพนัตนเองตามข้อก าหนด และเง่ือนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักลา่วนี ้
(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.) 

 
ลงช่ือ (Signed)............................................................................................... ผู้เสนอซือ้ (Subscriber) 

 

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

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร (For Bank Officer) 
 

ลงชื่อ (Signed)……………………………………………………………  ผู้แนะน าการลงทนุด้านหลกัทรัพย์  

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขท่ีทะเบียน                                      
 

 

วนัท่ี (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนมุติั (Authorize) 

ผู้ รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นท่ี 2 : ส ำหรับธนำคำร – สำขำจดัเก็บ 



  
 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงกำรคลังประเภททยอยช ำระคืนเงินต้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (The Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563) 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท (Par value is THB 1,000. Minimum purchase is THB 1,000. The additional purchase is multiples of THB 1,000) 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันที่ 24 ธันวำคม 2562 – 24 เมษำยน 2563 (Subscription period is 24 December 2019 – 24 April 2020) 

  รุ่นอำยุ 5 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 ธันวำคม 2567 (Tenor 5 years due on 23 December 2024)    ค ำเสนอซือ้เลขที่ (Subscription Form No.)   -  -   
 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นบุคคลธรรมดำท่ีถือสัญชำติไทย ท่ีมีอำยุ 60 ปีขึน้ไป เท่ำนัน้ (ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยตัง้แต่วันท่ี 24 – 31 ธันวำคม 2562 อำยุ 60 ปีขึน้ไป หมำยถงึ ผู้ท่ีเกิดก่อนหรือภำยในปี พ.ศ. 2502 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยตัง้แต่วันท่ี 
1 มกรำคม – 24 เมษำยน 2563 อำยุ 60 ปีขึน้ไป  หมำยถงึ ผู้ท่ีเกิดก่อนหรือภำยในปี พ.ศ. 2503) เว้นแต่ หนังสือชีช้วนจะก ำหนดยกเว้นไว้เป็นอย่ำงอ่ืน (Eligible subscriber of Bonds shall only be natural person who has Thai nationality with 
age 60 years old and above only (for subscription period of 24 - 31 December 2019, age 60 years old and above means person who was born before or in year B.E. 2502; for subscription period of 1 January - 24 April 2020, age 60 
years old and above means person who was born before or in year B.E. 2503), unless otherwise specified in the Prospectus) 

ผู้ เสนอซือ้ (Subscriber) บคุคลธรรมดา ช่ือ (Name of natural person) นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ (Mr., Mrs., Miss, Others)……………...………..…..................…………..…….….….นามสกลุ (Last Name)…………………...………...........…………………..…....……… 
                                          อาชพี (Occupation)........................................................................................... สถานที่ท างาน (Working Place) ............................................................................................................. 

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่ในการซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงัประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบญัชีฝากพนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพ่ือฝาก
เฉพาะพนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พนัธบตัรนี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้ และ
บัญชีฝากพันธบัตรมีเลขท่ีบัญชีตามท่ีระบุด้านล่างนี ้/ (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for the Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563 (“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.) 
หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
Custodian Account No. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงัประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (I/We would like to subscribe for the Government Amortized Savings Bond FY B.E. 2563)  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จ ำนวนเงนิ/บำท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินคา่ซือ้พนัธบตัรดงักลา่วโดย (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) 

เลขท่ีเช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี/Dated …………………………………..……. 

หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) ส าหรับการช าระคา่ซือ้พนัธบตัรในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ต้องช าระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านัน้ (The subscription payment on 24 April 2020 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คดงักลา่วจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับัญชีเดียวกบัสาขาท่ีรับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักลา่วจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอาย ุ5 ปี” ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ีย่ืนค า
เ ส น อ ข อ ซื ้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 Government Amortized Savings Bond (5-Year term)” and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท าการถดัไป เว้นแต ่ในกรณีช าระคา่
ซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวนัท าการท่ีทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ (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) ผู้เสนอซือ้แตล่ะรายจะถกูจ ากดัวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สงูไมเ่กิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ตอ่ธนาคารผู้จดัจ าหน่ายแตล่ะแห่ง (Each subscriber is permitted to subscribe the Bonds in the amount not exceeding 2,000,000 Baht (2,000 
units) through each commercial bank being a selling agent.)   

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การซือ้พันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบช่ืุอได้เพียงหนึ่งช่ือเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบตัร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดงักลา่วไว้กับธนาคาร โดยขอให้น าพนัธบตัรท่ี
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น (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.) 

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดังกลา่วนี ้ก่อนการตดัสินใจในการลงทนุนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทนุ และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทนุเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ดงักล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าท่ีของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าเสนอซือ้ไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุทัง้ปวง 
(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 การซือ้พนัธบตัรไมส่ามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนท่ีแสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับวา่การซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถกูปฏิเสธไมว่่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไมม่ีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผกูพนัตนเองตามข้อก าหนด และเง่ือนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักลา่วนี ้
(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.) 

 
ลงช่ือ (Signed)...............................................................................................ผู้เสนอซือ้ (Subscriber) 

 

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

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร (For Bank Officer) 
 

ลงชื่อ (Signed)……………………………………………………………  ผู้แนะน าการลงทนุด้านหลกัทรัพย์  

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขท่ีทะเบียน                                      
 

 

 

วนัท่ี (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนมุติั (Authorize) 

ผู้ รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นท่ี 3 : ส ำหรับผู้เสนอซือ้ 
 


