
  
ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เรำไม่ทิง้กัน” ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" FY. B.E. 2563) 
 มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 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 14 พฤษภำคม – 10 มิถุนำยน 2563 (Subscription period is 14 May – 10 June 2020) 

  รุ่นอำยุ 5 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 14 พฤษภำคม 2568 (Tenor 5 years due on 14 May 2025)    ค ำเสนอซือ้เลขท่ี (Subscription Form No.)  1 -  -   
  รุ่นอำยุ 10 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 14 พฤษภำคม 2573 (Tenor 10 years due on 14 May 2030)    ค ำเสนอซือ้เลขท่ี (Subscription Form No.)  9 -  -  

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรในแต่ละช่วงจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำนัน้ (Eligible subscriber of Bonds for each subscription period shall only be persons specified in the Prospectus) 

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

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย (Having residence in Thailand) 

                                  นิติบุคคล ประเภท (Type of juristic person)   สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)      มลูนิธ ิ(Foundation)    สมาคม (Association)    สหกรณ์ (Cooperative)    วดั (Temple)                                           

                                                                                                           สถานศึกษาของรัฐ (State educational institution)  โรงพยาบาลของรัฐ (State hospital)   นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร (Other non-profit organization) 
                                          นิติบุคคล ชื่อ (Name of juristic person)  ……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................………………………….                              
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซือ้พันธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิง้กัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบัญชีฝากพันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพื่อฝากเฉพาะ
พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พนัธบตัรนี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และบญัชี
ฝากพันธบัตรมีเลขที่บญัชีตามที่ระบุด้านลา่งนี ้/ (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" 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. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิง้กนั” ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (I/We would like to subscribe for The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" FY. B.E. 2563)  
จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จ ำนวนเงิน/บำท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the subscribed Bonds by) (โปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบ / Please also see the Remarks below)  

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

เลขที่เช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัที่/Dated …………………………………..……. 
หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) ส าหรับการช าระค่าซือ้พนัธบตัรในวนัที่ 10 มิถุนายน 2563 ต้องช าระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านัน้ (The subscription payment on 10 June 2020 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คดงักล่าวจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับญัชีเดียวกบัสาขาที่รับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 5 ปี” หรือ “บญัชีจองซือ้พนัธบตัร
ออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี” (แล้วแต่กรณี) ลงวันที่ไม่เกินวันที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ (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 Special Savings Bond (5-Year term)” or “Subscription Account for Government Special Savings Bond (10-Year 
term)” (as the case may be) and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีที่ซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท าการถดัไป เว้นแต่ ในกรณีช าระค่า
ซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้  (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 wi ll be accrued as from the business 
day on which the cheque is honoured.) 

4) ส าหรับการจองซือ้ในช่วงที่ 1 และ 2 ผู้ เสนอซือ้แต่ละรายจะถูกจ ากัดวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สูงไม่เกิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ต่อธนาคารผู้จดัจ าหน่ายแต่ละแห่ง (For the 1st and 2nd subscription period, 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.) 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซือ้พันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านัน้  โดยสถานที่จดทะเบียนพนัธบตัร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดังกล่าวไว้กับธนาคาร โดยขอให้น าพนัธบตัรที่
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในข้างต้น  (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.) 
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้ก่อนการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับค าเสนอซือ้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง (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.) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงว่าจะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนที่ได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าการซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามข้อก าหนด และเงื่อนไขของการเสนอขายพนัธบัตรดงักล่าวนี ้(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.) 
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พนัธบัตร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และธนาคารตวัแทนจ าหน่ายจะส่งข้อมลูต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผู้ท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบัตรของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (Your personal Data 
recorded on this form will be collected by the selling agent and disclosed by the selling agent to third parties including the Bank of Thailand as the registrar, the Thailand Securities Depository Co., Ltd as the depository and the Anti-Money 
Laundering office. The purpose of this disclosure is to ensure that your requests to purchase savings bond are fulfilled and also to conform with all laws and regulations regarding with Money laundering.) 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตราสารหนีข้องรัฐบาล (I give my consent allowing the Public Debt Management Office to use my data for the purpose of government 
financial products development) 
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy (For more information and the right of personal data 
owner, please visit our personal data protection policy in our website https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy) 

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านซึ่งจะน าขึน้เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ในวนัที่ 15 พ.ค. 63 
(Please further read the Bank’s Privacy Notice carefully to understand how the Bank collects, uses and discloses your personal data and your rights posted on the Bank’s website www.scb.co.th on 15 May 2020) 

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

 

                                                                                                                       (................................................................................................)     
                                                                                                                                                                     กรณีจองซือ้ในนามผู้เยาว์ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องลงนามโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเพียง 1 ชื่อเท่านัน้ 

(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) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร (For Bank Officer) 
 

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

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

วนัที่ (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนุมตัิ (Authorize) 

ผู้รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นท่ี 1 : ส ำหรับธนำคำร – ส่งทีมปฏบิัตกิำรกำรลงทุนและช ำระรำคำ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/


  
ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เรำไม่ทิง้กัน” ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" FY. B.E. 2563) 
 มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 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 14 พฤษภำคม – 10 มิถุนำยน 2563 (Subscription period is 14 May – 10 June 2020) 

  รุ่นอำยุ 5 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 14 พฤษภำคม 2568 (Tenor 5 years due on 14 May 2025)    ค ำเสนอซือ้เลขท่ี (Subscription Form No.)  1 -  -   
  รุ่นอำยุ 10 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 14 พฤษภำคม 2573 (Tenor 10 years due on 14 May 2030)    ค ำเสนอซือ้เลขท่ี (Subscription Form No.)  9 -  -  

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรในแต่ละช่วงจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำนัน้ (Eligible subscriber of Bonds for each subscription period shall only be persons specified in the Prospectus) 

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

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย (Having residence in Thailand) 

                                  นิติบุคคล ประเภท (Type of juristic person)   สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)      มลูนิธ ิ(Foundation)    สมาคม (Association)    สหกรณ์ (Cooperative)    วดั (Temple)                                           

                                                                                                           สถานศึกษาของรัฐ (State educational institution)  โรงพยาบาลของรัฐ (State hospital)   นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร (Other non-profit organization) 
                                          นิติบุคคล ชื่อ (Name of juristic person)  ……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................………………………….                              
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซือ้พันธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิง้กัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบัญชีฝากพันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพื่อฝากเฉพาะ
พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พนัธบตัรนี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และบญัชี
ฝากพันธบัตรมีเลขที่บญัชีตามที่ระบุด้านลา่งนี ้/ (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" 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. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิง้กนั” ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (I/We would like to subscribe for The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" FY. B.E. 2563)  
จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จ ำนวนเงิน/บำท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the subscribed Bonds by) (โปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบ / Please also see the Remarks below)  

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

เลขที่เช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัที่/Dated …………………………………..……. 
หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) ส าหรับการช าระค่าซือ้พนัธบตัรในวนัที่ 10 มิถุนายน 2563 ต้องช าระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านัน้ (The subscription payment on 10 June 2020 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คดงักล่าวจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับญัชีเดียวกบัสาขาที่รับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 5 ปี” หรือ “บญัชีจองซือ้พนัธบตัร
ออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี” (แล้วแต่กรณี) ลงวันที่ไม่เกินวันที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ (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 Special Savings Bond (5-Year term)” or “Subscription Account for Government Special Savings Bond (10-Year 
term)” (as the case may be) and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีที่ซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท าการถดัไป เว้นแต่ ในกรณีช าระค่า
ซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้  (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 wi ll be accrued as from the business 
day on which the cheque is honoured.) 

4) ส าหรับการจองซือ้ในช่วงที่ 1 และ 2 ผู้ เสนอซือ้แต่ละรายจะถูกจ ากัดวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สูงไม่เกิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ต่อธนาคารผู้จดัจ าหน่ายแต่ละแห่ง (For the 1st and 2nd subscription period, 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.) 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซือ้พันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านัน้  โดยสถานที่จดทะเบียนพนัธบตัร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดังกล่าวไว้กับธนาคาร โดยขอให้น าพนัธบตัรที่
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในข้างต้น  (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.) 
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้ก่อนการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับค าเสนอซือ้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง (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.) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงว่าจะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนที่ได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าการซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามข้อก าหนด และเงื่อนไขของการเสนอขายพนัธบัตรดงักล่าวนี ้(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.) 
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พนัธบัตร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และธนาคารตวัแทนจ าหน่ายจะส่งข้อมลูต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผู้ท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบัตรของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (Your personal Data 
recorded on this form will be collected by the selling agent and disclosed by the selling agent to third parties including the Bank of Thailand as the registrar, the Thailand Securities Depository Co., Ltd as the depository and the Anti-Money 
Laundering office. The purpose of this disclosure is to ensure that your requests to purchase savings bond are fulfilled and also to conform with all laws and regulations regarding with Money laundering.) 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตราสารหนีข้องรัฐบาล (I give my consent allowing the Public Debt Management Office to use my data for the purpose of government 
financial products development) 
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy (For more information and the right of personal data 
owner, please visit our personal data protection policy in our website https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy) 

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านซึ่งจะน าขึน้เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ในวนัที่ 15 พ.ค. 63 
(Please further read the Bank’s Privacy Notice carefully to understand how the Bank collects, uses and discloses your personal data and your rights posted on the Bank’s website www.scb.co.th on 15 May 2020) 

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

 

                                                                                                                       (................................................................................................)     
                                                                                                                                                                     กรณีจองซือ้ในนามผู้เยาว์ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องลงนามโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเพียง 1 ชื่อเท่านัน้ 

(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) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร (For Bank Officer) 
 

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

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

วนัที่ (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนุมตัิ (Authorize) 

ผู้รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นท่ี 2 : ส ำหรับธนำคำร – สำขำจดัเก็บ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/


  
ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร (Subscription Form for Bonds) 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เรำไม่ทิง้กัน” ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" FY. B.E. 2563) 
 มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 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 14 พฤษภำคม – 10 มิถุนำยน 2563 (Subscription period is 14 May – 10 June 2020) 

  รุ่นอำยุ 5 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 14 พฤษภำคม 2568 (Tenor 5 years due on 14 May 2025)    ค ำเสนอซือ้เลขท่ี (Subscription Form No.)  1 -  -   
  รุ่นอำยุ 10 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 14 พฤษภำคม 2573 (Tenor 10 years due on 14 May 2030)    ค ำเสนอซือ้เลขท่ี (Subscription Form No.)  9 -  -  

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Please fill out this Subscription Form completely, clearly, legibly) 
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรในแต่ละช่วงจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำนัน้ (Eligible subscriber of Bonds for each subscription period shall only be persons specified in the Prospectus) 

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

                                  มีสญัชาติไทย (Thai Nationality)    มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย (Having residence in Thailand) 

                                  นิติบุคคล ประเภท (Type of juristic person)   สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)      มลูนิธ ิ(Foundation)    สมาคม (Association)    สหกรณ์ (Cooperative)    วดั (Temple)                                           

                                                                                                           สถานศึกษาของรัฐ (State educational institution)  โรงพยาบาลของรัฐ (State hospital)   นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร (Other non-profit organization) 
                                          นิติบุคคล ชื่อ (Name of juristic person)  ……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................………………………….                              
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซือ้พันธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิง้กัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมลูและได้เปิดบัญชีฝากพันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพื่อฝากเฉพาะ
พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พนัธบตัรนี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และบญัชี
ฝากพันธบัตรมีเลขที่บญัชีตามที่ระบุด้านลา่งนี ้/ (I/We agree and acknowledge that prior to subscribing for The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" 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. 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิง้กนั” ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (I/We would like to subscribe for The Government Special Savings Bond "Thailand Stays Strong" FY. B.E. 2563)  
จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย (Number of Subscribed Bonds/Unit) จ ำนวนเงิน/บำท (For total amount/Baht) 

ตวัเลข (Figure)  ตวัเลข (Figure)  

ตวัอกัษร (Writing)  ตวัอกัษร (Writing)  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย (I/We herewith submit my/our subscription payment for the subscribed Bonds by) (โปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบ / Please also see the Remarks below)  

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

เลขที่เช็ค/Cheque No. …………………………………..……. ธนาคาร/Bank ………………………………………….……. สาขา/Branch ………………..………………………..……. ลงวนัที่/Dated …………………………………..……. 
หมายเหต ุ
Remarks 
 
 
 
 
 

1) ส าหรับการช าระค่าซือ้พนัธบตัรในวนัที่ 10 มิถุนายน 2563 ต้องช าระเป็นเงินสดหรือโดยเงินโอนเท่านัน้ (The subscription payment on 10 June 2020 shall be made in cash or by transfer only.) 
2) กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คดงักล่าวจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับญัชีเดียวกบัสาขาที่รับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 5 ปี” หรือ “บญัชีจองซือ้พนัธบตัร
ออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี” (แล้วแต่กรณี) ลงวันที่ไม่เกินวันที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ (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 Special Savings Bond (5-Year term)” or “Subscription Account for Government Special Savings Bond (10-Year 
term)” (as the case may be) and dated no later than the date that this Subscription Form is submitted.) 

3) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีที่ซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท าการถดัไป เว้นแต่ ในกรณีช าระค่า
ซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนับในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้  (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) ส าหรับการจองซือ้ในช่วงที่ 1 และ 2 ผู้ เสนอซือ้แต่ละรายจะถูกจ ากัดวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สูงไม่เกิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ต่อธนาคารผู้จดัจ าหน่ายแต่ละแห่ง (For the 1st and 2nd subscription period, 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.) 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซือ้พันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านัน้  โดยสถานที่จดทะเบียนพนัธบตัร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบตัรดังกล่าวไว้กับธนาคาร โดยขอให้น าพนัธบตัรที่
ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีฝากพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในข้างต้น  (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.) 
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้ก่อนการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับค าเสนอซือ้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง (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.) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงว่าจะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนที่ได้รับจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าการซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามข้อก าหนด และเงื่อนไขของการเสนอขายพนัธบัตรดงักล่าวนี ้(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.) 
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พนัธบัตร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และธนาคารตวัแทนจ าหน่ายจะส่งข้อมลูต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผู้ท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบัตรของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (Your personal Data 
recorded on this form will be collected by the selling agent and disclosed by the selling agent to third parties including the Bank of Thailand as the registrar, the Thailand Securities Depository Co., Ltd as the depository and the Anti-Money 
Laundering office. The purpose of this disclosure is to ensure that your requests to purchase savings bond are fulfilled and also to conform with all laws and regulations regarding with Money laundering.) 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตราสารหนีข้องรัฐบาล (I give my consent allowing the Public Debt Management Office to use my data for the purpose of government 
financial products development) 
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy (For more information and the right of personal data 
owner, please visit our personal data protection policy in our website https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy) 

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านซึ่งจะน าขึน้เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ในวนัที่ 15 พ.ค. 63 
(Please further read the Bank’s Privacy Notice carefully to understand how the Bank collects, uses and discloses your personal data and your rights posted on the Bank’s website www.scb.co.th on 15 May 2020) 

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

 

                                                                                                                       (................................................................................................)     
                                                                                                                                                                     กรณีจองซือ้ในนามผู้เยาว์ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ต้องลงนามโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเพียง 1 ชื่อเท่านัน้ 

(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) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร (For Bank Officer) 
 

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

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

วนัที่ (Date) …………………………….…… 

 
 
 ผู้อนุมตัิ (Authorize) 

ผู้รับเงิน (Cashier) 

ผู้บนัทึกรายการ (Data Entry) 

แผ่นท่ี 3 : ส ำหรับผู้เสนอซือ้ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/

