
                        

   
                                                                         ค ำเสนอขอจองซ้ือ                                                                        วนัท่ี   ....................................                     

พนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุ่นยิง่ออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 4 ปี                                                                                                                            
                           

ขา้พเจา้......................ช่ือ  ....................................................................................................................... .........................................................  (“ผูข้อซ้ือ”) 
           (ค  าน าหนา้ช่ือ)                                                                                (ช่ือ-ช่ือสกุล)           
โดย....................  ช่ือ ............................................................................................... ............................. ผูป้กครอง / ผูจ้ดัการ                                                  /                   / 
       (ค  าน าหนา้ช่ือ)                                                   (ช่ือ-ช่ือสกลุ)                                                                                                                                (วนั/เดือน/ปีพ.ศ.เกิดของผูข้อซ้ือ) 
ประเภทบุคคล  บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย  เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  
   บุคคลธรรมดำท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ เลขท่ีบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ......................................................... 
   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขท่ีหนงัสือจดทะเบียนจดัตั้ง ..................................................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้.......................................... ................... ................... ..................................................... โทรศพัท ์........................................................................................ 
กำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือพนัธบัตร               

    เงินสด                หักบัญชีเงินฝำก สำขำ  ........................................   เลขท่ี ................................................. 
    เช็คธนำคำร  ....................................................      สำขำ  .......................................     เลขท่ี .................................................. 

(กรณีช าระโดยเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถเรียกเก็บไดภ้ายในส านกัหักบญัชีเดียวกนั ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ียืน่ใบค าเสนอขอซ้ือพนัธบตัร)         
                                                                                บำท             ส.ต. 
                 เป็นรำคำที่ตรำไว้   ตัวอักษร  (....................................................................................................................) 

- กรณีผูข้อซ้ือไม่เคยมีทะเบียนซ้ือพนัธบตัรกบัธนาคารกสิกรไทย การจองซ้ือพนัธบตัรตามค าเสนอขอจองซ้ือฉบบัน้ีถือวา่เป็นการลงทะเบียนเพื่อซ้ือพนัธบตัรเพื่อท่ีธนาคารจะจดัเก็บ
ขอ้มูลของผูข้อซ้ือเพื่อน าส่งนายทะเบียนต่อไป 

- กรณีผูซ้ื้อพนัธบตัรไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการจองซ้ือ/ท ารายการจองซ้ือไม่ถูกตอ้ง และ/หรือผูข้อซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรพนัธบตัร ธนาคารจะคืนเงินค่าจองซ้ือพนัธบตัรเขา้บญัชีรับ
เงินค่าดอกเบ้ีย/เงินตน้พนัธบตัรของผูข้อซ้ือท่ีระบุในค าเสนอขอจองซ้ือ หรือบญัชีท่ีผูข้อซ้ือใชห้ักช าระค่าจองซ้ือพนัธบตัรกรณีท่ีท ารายการจองซ้ือผา่นทางเวบ็ไซตธ์นาคาร ภายใน 
3 วนัท าการโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

ธนาคารจะให้บริการรับฝากพันธบตัรแก่ผูข้อซ้ือทุกราย โดยผูข้อซ้ือในฐานะผูฝ้ากตกลงใช้บริการดังกล่าวกับธนาคารและตกลงยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นตามที่ระบุดา้นหลงัของค าเสนอขอจองซ้ือน้ี   
ส ำหรับผู้ขอซ้ือพนัธบัตรรำยใหม่ ธนาคารจะออกสมุดพนัธบตัรให้ 1 เล่ม ผูข้อซ้ือสามารถขอรับสมุดพนัธบตัรไดท่ี้สาขาของธนาคาร  
*** ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือพนัธบตัรตามจ านวนท่ีจองซ้ือ หรือตามจ านวนท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายพนัธบตัรจดัสรรให้ โดยจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซ้ือพนัธบตัร และ
ยอมรับวา่ผูอ้อกหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายพนัธบตัรมีสิทธิปฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากการจองซ้ือนั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดหรือผูข้อซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรพนัธบตัร 
โดยขา้พเจา้ยนิยอมรับคืนเงินค่าจองซ้ือ *** 

กำรรับเงินค่ำดอกเบี้ย/เงินต้นพนัธบัตร       

น าเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือ ช่ือบญัชี   ............................................................................................................................. .......................................................................................... 
ท่ีธนาคาร........กสิกรไทย............   รหัส       0     0    4         เลขท่ีบญัชี                   (ยกเว้นบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝำกประจ ำ) 
            กำรเสียภำษ ี 1.    เสียภาษีบุคคลธรรมดา   เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  หรือ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.    ไม่เสียภาษี  
 3.    เสียภาษีนิติบุคคล           เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี                                      

กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ผูข้อซ้ือพนัธบตัรตกลงช าระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (หากมี) โดยการหักบญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร เลขท่ี                                                                                         
ทั้งน้ี ผูข้อซ้ือตกลงยนิยอมให้ธนาคารด าเนินการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากตามท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารได ้

 

        ลงช่ือ...................................................................................... ผู้ขอซ้ือ 
                                                                                                     (..........................................................................................) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 

วันที่รับ.............................................................. วันที่เร่ิมคิดดอกเบี้ย   วันที่ ......................................... 

ผู้รับ................................................................... เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจลงนำม .......................................................(ผูแ้นะน าการลงทุน) 
                ส าหรับส านกังานใหญ่ / สาขา /  ลูกคา้  

 
 
 
 
 

 

รุ่น 4 ปี 
SBST257A 

 



 
 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำรผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
 

ผูข้อลงทะเบียน/ผูข้อซ้ือพนัธบตัร (“ผูฝ้าก”) ตกลงใชบ้ริการรับฝากพนัธบตัร ท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสมุดพนัธบตัร 
(“ทรัพยสิ์น”) กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1.   การใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารจะเปิดบญัชีรับฝากทรัพยสิ์นในนามของผูฝ้าก (“บญัชีฝากทรัพยสิ์น”) 

ขอ้ 2. ผูฝ้ากรับทราบวา่ การใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารจะท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) รับฝาก และเกบ็รักษาทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวใ้นบญัชีฝากทรัพยสิ์นตามค าสั่งของผูฝ้ากภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

2) จดัให้มีการรับ และ/หรือส่งมอบ ตรวจสอบ เกบ็รักษา ทรัพยสิ์นให้เป็นไปตามค าสั่งผูฝ้าก 

3) เม่ือไดรั้บค  าสั่งจากผูฝ้าก ธนาคารจะรับ และ/หรือส่งมอบทรัพยสิ์น จาก และ/หรือให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ (แลว้แต่กรณี) ตามค าสั่งของผู ้
ฝาก ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร 

4) จดัเก็บตน้เงิน ดอกเบ้ีย เงินปันผล และเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงคา้งรับจากทรัพยสิ์น ในนามผูฝ้าก ตามระยะเวลาท่ีครบก าหนดจดัเก็บ เงินท่ีได้จากการจดัเก็บ
ดงักล่าว ตลอดจนเงินท่ีเกิดจากการขายทรัพยสิ์น ตามค าสั่งของผูฝ้าก โดยน าเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารตามท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร  

5) จดัท าและออกสมุดพนัธบตัรให้แก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับฝากทรัพยสิ์น ส าหรับผูซ้ื้อพนัธบตัรรายใหม่ 

6) ไม่แสดงเจตนาใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ภายใตท้รัพยสิ์นของผูฝ้าก เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บค  าสั่งหรือความยนิยอมจากผูฝ้าก 

7) ไม่กระท าการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือ ระงบัซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นของผูฝ้าก โดยไม่ได ้รับค  าสั่งหรือความยนิยอมจากผู ้
ฝาก 

8) ด าเนินการฝากทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีใบหลกัทรัพย ์หรือ
จดัเก็บทรัพยสิ์นไวใ้นสถานท่ีท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยัในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีใบหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ธนาคารไม่มีหน้าท่ีในการรับรอง หรือให้ค  าปรึกษาทางการเงิน หรือการ
ลงทุนแก่ผูฝ้าก 

9) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ ค  าสั่ง ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 3.    ผูฝ้ากแบบไร้ใบตราสาร สามารถถอน ฝาก โอนกรรมสิทธ์ิในพนัธบตัรท่ีฝากไวก้บัธนาคารได ้ตั้งแต่วนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกเป็นตน้ไป ยกเวน้กรณีท่ีขอ
ออกใบพนัธบตัร (ถอนจากไร้ใบตราสาร (scripless))  

  ส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิ เพื่อเป็นหลกัประกนั หรือโอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการหยา่ หรือลม้ละลาย หรือการช าระบญัชี ให้
กระท าได ้หลงัจากวนัท่ีท ารายการซ้ือแลว้ 2 วนัท าการ 

 ขอ้ 4. หากธนาคารไดด้  าเนินการตามค าสั่งของผูฝ้ากและธนาคารไม่มีส่วนผดิดว้ยแลว้ ธนาคารจะไม่ตอ้งรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เวน้แต่เป็นการกระท า
โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของธนาคาร อยา่งไรกต็าม ธนาคารจะรับผดิไม่เกินมูลค่าสินทรัพยท่ี์ธนาคารรับฝาก 

 ขอ้ 5.  ผูฝ้ากตกลงช าระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.kasikornbank.com โดยการหักบญัชีเงินฝาก ผู ้
ฝากยนิยอมมอบอ านาจให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากตามท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร 

 ขอ้ 6.   ผูฝ้ากยนิยอมให้ธนาคารมอบอ านาจให้ตวัแทนของธนาคารด าเนินการให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้และให้ถือวา่การกระท าใด ๆ โดยตวัแทนท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจจากธนาคาร มีผลผกูพนัผูฝ้ากทุกประการ 

ขอ้ 7.   หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

ขอ้ 8.  ธนาคารจะรักษาขอ้มูลของผูฝ้ากซ่ึงธนาคารไดรั้บทราบอนัเน่ืองมาจากการให้บริการไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาท่ีให้บริการ โดยจะควบคุมดู แลให้
พนกังาน และ/หรือลูกจา้งของธนาคารผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามความตกลงดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ จะไดรั้บความยินยอมจากผูฝ้าก หรือเป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ
ตามค าสั่งของหน่วยงานราชการอ่ืนใด 

ขอ้ 9.  ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลของผูใ้ช้บริการท่ีให้ไวแ้ก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือท่ีธนาคาร
ไดรั้บหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ การด าเนินการตามค าขอของผูใ้ช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผูอ่ื้น
สนับสนุนการให้บริการไม่ว่าจะเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี การปฏิบติัตาม
กฎหมาย การบริหารความเส่ียง การควบคุมก ากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการ
ของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง และผูใ้ช้บริการตกลงยนิยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร่์วมกนั (co-brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูส้อบบญัชี 
ผูต้รวจสอบภายนอก บริษทัขอ้มูลเครดิต บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษทับริหารสินทรัพย ์ผูส้นใจจะเขา้รับโอนสิทธิ ผูรั้บโอนสิทธิ ผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย และ/หรือ
หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญาอยูก่บัธนาคาร และยนิยอมให้ผูรั้บขอ้มูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงค์
ดงักล่าว และตกลงยนิยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนขอ้มูลไปเกบ็ไวบ้น server/cloud ในประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ขอ้ 10.  การบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่  30 วนั โดยธนาคารจะส่งคืนทรัพยสิ์นให้แก่ผูฝ้ากภายหลงัจากท่ีผูฝ้ากไดช้ าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง (“ภาระคงคา้ง”) พร้อมดอกเบ้ียตามอตัราท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดงักล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถว้นแลว้ 
หากผูฝ้ากไม่สามารถช าระภาระคงคา้งให้แก่ธนาคารไดภ้ายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีการส้ินสุดสัญญามีผลแลว้ ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิยดึหน่วงทรัพยสิ์น และ/หรือบงัคบัช าระ
ภาระคงคา้งโดยการน าทรัพยสิ์นออกขายไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

ขอ้ 11.  ผูฝ้ากตอ้งรับผิดต่อธนาคารส าหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีธนาคารได้รับ หรือการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายท่ี
ธนาคารตอ้งจ่ายไป อนัเน่ืองมาจากการกระท าตามค าสั่งของผูฝ้าก เวน้แต่เป็นการกระท าทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของธนาคารเอง 



                        

   
                                                                         ค ำเสนอขอจองซ้ือ                                                                        วนัท่ี   ....................................                     

พนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุ่นยิง่ออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 10 ปี                                                                                                                            
                           

ขา้พเจา้......................ช่ือ  ....................................................................................................................... .........................................................  (“ผูข้อซ้ือ”) 
           (ค  าน าหนา้ช่ือ)                                                                                (ช่ือ-ช่ือสกุล)           
โดย....................  ช่ือ ............................................................................................... ............................. ผูป้กครอง / ผูจ้ดัการ                                                  /                  / 
       (ค  าน าหนา้ช่ือ)                                                   (ช่ือ-ช่ือสกลุ)                                                                                                                                (วนั/เดือน/ปีพ.ศ.เกิดของผูข้อซ้ือ) 
ประเภทบุคคล  บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย  เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  
   บุคคลธรรมดำท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ เลขท่ีบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ......................................................... 
   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขท่ีหนงัสือจดทะเบียนจดัตั้ง ..................................................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้.......................................... ................... ................... ..................................................... โทรศพัท ์........................................................................................ 
กำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือพนัธบัตร               

    เงินสด                หักบัญชีเงินฝำก สำขำ  ........................................   เลขท่ี ................................................. 
    เช็คธนำคำร  ....................................................      สำขำ  .......................................     เลขท่ี .................................................. 

(กรณีช าระโดยเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถเรียกเก็บไดภ้ายในส านกัหักบญัชีเดียวกนั ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ียืน่ใบค าเสนอขอซ้ือพนัธบตัร)         
                                                                                บำท             ส.ต. 
                 เป็นรำคำที่ตรำไว้   ตัวอักษร  (....................................................................................................................) 

- กรณีผูข้อซ้ือไม่เคยมีทะเบียนซ้ือพนัธบตัรกบัธนาคารกสิกรไทย การจองซ้ือพนัธบตัรตามค าเสนอขอจองซ้ือฉบบัน้ีถือวา่เป็นการลงทะเบียนเพื่อซ้ือพนัธบตัรเพื่อท่ีธนาคารจะจดัเก็บ
ขอ้มูลของผูข้อซ้ือเพื่อน าส่งนายทะเบียนต่อไป 

- กรณีผูซ้ื้อพนัธบตัรไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการจองซ้ือ/ท ารายการจองซ้ือไม่ถูกตอ้ง และ/หรือผูข้อซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรพนัธบตัร ธนาคารจะคืนเงินค่าจองซ้ือพนัธบตัรเขา้บญัชีรับ
เงินค่าดอกเบ้ีย/เงินตน้พนัธบตัรของผูข้อซ้ือท่ีระบุในค าเสนอขอจองซ้ือ หรือบญัชีท่ีผูข้อซ้ือใชห้ักช าระค่าจองซ้ือพนัธบตัรกรณีท่ีท ารายการจองซ้ือผา่นทางเวบ็ไซตธ์นาคาร ภายใน 
3 วนัท าการโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

ธนาคารจะให้บริการรับฝากพันธบตัรแก่ผูข้อซ้ือทุกราย โดยผูข้อซ้ือในฐานะผูฝ้ากตกลงใช้บริการดังกล่าวกับธนาคารและตกลงยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นตามที่ระบุดา้นหลงัของค าเสนอขอจองซ้ือน้ี   
ส ำหรับผู้ขอซ้ือพนัธบัตรรำยใหม่ ธนาคารจะออกสมุดพนัธบตัรให้ 1 เล่ม ผูข้อซ้ือสามารถขอรับสมุดพนัธบตัรไดท่ี้สาขาของธนาคาร  
*** ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือพนัธบตัรตามจ านวนท่ีจองซ้ือ หรือตามจ านวนท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายพนัธบตัรจดัสรรให้ โดยจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซ้ือพนัธบตัร และ
ยอมรับวา่ผูอ้อกหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายพนัธบตัรมีสิทธิปฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากการจองซ้ือนั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดหรือผูข้อซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรพนัธบตัร 
โดยขา้พเจา้ยนิยอมรับคืนเงินค่าจองซ้ือ *** 

กำรรับเงินค่ำดอกเบี้ย/เงินต้นพนัธบัตร       

น าเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือ ช่ือบญัชี   ............................................................................................................................. .......................................................................................... 
ท่ีธนาคาร........กสิกรไทย............   รหัส       0     0    4         เลขท่ีบญัชี                   (ยกเว้นบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝำกประจ ำ) 
            กำรเสียภำษ ี 1.    เสียภาษีบุคคลธรรมดา   เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  หรือ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.    ไม่เสียภาษี  
 3.    เสียภาษีนิติบุคคล           เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี                                      

กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ผูข้อซ้ือพนัธบตัรตกลงช าระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (หากมี) โดยการหักบญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร เลขท่ี                                                                                         
ทั้งน้ี ผูข้อซ้ือตกลงยนิยอมให้ธนาคารด าเนินการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากตามท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารได ้

        

 ลงช่ือ...................................................................................... ผู้ขอซ้ือ 
                                                                                                     (..........................................................................................) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 

วันที่รับ.............................................................. วันที่เร่ิมคิดดอกเบี้ย   วันที่ ......................................... 

ผู้รับ................................................................... เจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจลงนำม .......................................................(ผูแ้นะน าการลงทุน) 
                ส าหรับส านกังานใหญ่ / สาขา /  ลูกคา้  

 
 
 
 
 

 

รุ่น 10 ปี 
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ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำรผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
 

ผูข้อลงทะเบียน/ผูข้อซ้ือพนัธบตัร (“ผูฝ้าก”) ตกลงใชบ้ริการรับฝากพนัธบตัร ท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีสมุดพนัธบตัร 
(“ทรัพยสิ์น”) กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1.   การใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารจะเปิดบญัชีรับฝากทรัพยสิ์นในนามของผูฝ้าก (“บญัชีฝากทรัพยสิ์น”) 

ขอ้ 2. ผูฝ้ากรับทราบวา่ การใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารจะท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) รับฝาก และเกบ็รักษาทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวใ้นบญัชีฝากทรัพยสิ์นตามค าสั่งของผูฝ้ากภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

2) จดัให้มีการรับ และ/หรือส่งมอบ ตรวจสอบ เกบ็รักษา ทรัพยสิ์นให้เป็นไปตามค าสั่งผูฝ้าก 

3) เม่ือไดรั้บค  าสั่งจากผูฝ้าก ธนาคารจะรับ และ/หรือส่งมอบทรัพยสิ์น จาก และ/หรือให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ (แลว้แต่กรณี) ตามค าสั่งของผู ้
ฝาก ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร 

4) จดัเก็บตน้เงิน ดอกเบ้ีย เงินปันผล และเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงคา้งรับจากทรัพยสิ์น ในนามผูฝ้าก ตามระยะเวลาท่ีครบก าหนดจดัเก็บ เงินท่ีได้จากการจดัเก็บ
ดงักล่าว ตลอดจนเงินท่ีเกิดจากการขายทรัพยสิ์น ตามค าสั่งของผูฝ้าก โดยน าเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารตามท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร  

5) จดัท าและออกสมุดพนัธบตัรให้แก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับฝากทรัพยสิ์น ส าหรับผูซ้ื้อพนัธบตัรรายใหม่ 

6) ไม่แสดงเจตนาใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ภายใตท้รัพยสิ์นของผูฝ้าก เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บค  าสั่งหรือความยนิยอมจากผูฝ้าก 

7) ไม่กระท าการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือ ระงบัซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นของผูฝ้าก โดยไม่ได ้รับค  าสั่งหรือความยนิยอมจากผู ้
ฝาก 

8) ด าเนินการฝากทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีใบหลกัทรัพย ์หรือ
จดัเก็บทรัพยสิ์นไวใ้นสถานท่ีท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยัในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีใบหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ธนาคารไม่มีหน้าท่ีในการรับรอง หรือให้ค  าปรึกษาทางการเงิน หรือการ
ลงทุนแก่ผูฝ้าก 

9) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ ค  าสั่ง ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 3.    ผูฝ้ากแบบไร้ใบตราสาร สามารถถอน ฝาก โอนกรรมสิทธ์ิในพนัธบตัรท่ีฝากไวก้บัธนาคารได ้ตั้งแต่วนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกเป็นตน้ไป ยกเวน้กรณีท่ีขอ
ออกใบพนัธบตัร (ถอนจากไร้ใบตราสาร (scripless))  

  ส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิ เพื่อเป็นหลกัประกนั หรือโอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการหยา่ หรือลม้ละลาย หรือการช าระบญัชี ให้
กระท าได ้หลงัจากวนัท่ีท ารายการซ้ือแลว้ 2 วนัท าการ 

 ขอ้ 4. หากธนาคารไดด้  าเนินการตามค าสั่งของผูฝ้ากและธนาคารไม่มีส่วนผดิดว้ยแลว้ ธนาคารจะไม่ตอ้งรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เวน้แต่เป็นการกระท า
โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของธนาคาร อยา่งไรกต็าม ธนาคารจะรับผดิไม่เกินมูลค่าสินทรัพยท่ี์ธนาคารรับฝาก 

 ขอ้ 5.  ผูฝ้ากตกลงช าระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.kasikornbank.com โดยการหักบญัชีเงินฝาก ผู ้
ฝากยนิยอมมอบอ านาจให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากตามท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร 

 ขอ้ 6.   ผูฝ้ากยนิยอมให้ธนาคารมอบอ านาจให้ตวัแทนของธนาคารด าเนินการให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้และให้ถือวา่การกระท าใด ๆ โดยตวัแทนท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจจากธนาคาร มีผลผกูพนัผูฝ้ากทุกประการ 

ขอ้ 7.   หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

ขอ้ 8.  ธนาคารจะรักษาขอ้มูลของผูฝ้ากซ่ึงธนาคารไดรั้บทราบอนัเน่ืองมาจากการให้บริการไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาท่ีให้บริการ โดยจะควบคุมดู แลให้
พนกังาน และ/หรือลูกจา้งของธนาคารผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามความตกลงดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ จะไดรั้บความยินยอมจากผูฝ้าก หรือเป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ
ตามค าสั่งของหน่วยงานราชการอ่ืนใด 

ขอ้ 9.  ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลของผูใ้ช้บริการท่ีให้ไวแ้ก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือท่ีธนาคาร
ไดรั้บหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ การด าเนินการตามค าขอของผูใ้ช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผูอ่ื้น
สนับสนุนการให้บริการไม่ว่าจะเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี การปฏิบติัตาม
กฎหมาย การบริหารความเส่ียง การควบคุมก ากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการ
ของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง และผูใ้ช้บริการตกลงยนิยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร่์วมกนั (co-brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูส้อบบญัชี 
ผูต้รวจสอบภายนอก บริษทัขอ้มูลเครดิต บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษทับริหารสินทรัพย ์ผูส้นใจจะเขา้รับโอนสิทธิ ผูรั้บโอนสิทธิ ผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย และ/หรือ
หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญาอยูก่บัธนาคาร และยนิยอมให้ผูรั้บขอ้มูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงค์
ดงักล่าว และตกลงยนิยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนขอ้มูลไปเกบ็ไวบ้น server/cloud ในประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ขอ้ 10.  การบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่  30 วนั โดยธนาคารจะส่งคืนทรัพยสิ์นให้แก่ผูฝ้ากภายหลงัจากท่ีผูฝ้ากไดช้ าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง (“ภาระคงคา้ง”) พร้อมดอกเบ้ียตามอตัราท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดงักล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถว้นแลว้ 
หากผูฝ้ากไม่สามารถช าระภาระคงคา้งให้แก่ธนาคารไดภ้ายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีการส้ินสุดสัญญามีผลแลว้ ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิยดึหน่วงทรัพยสิ์น และ/หรือบงัคบัช าระ
ภาระคงคา้งโดยการน าทรัพยสิ์นออกขายไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

ขอ้ 11.  ผูฝ้ากตอ้งรับผิดต่อธนาคารส าหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีธนาคารได้รับ หรือการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายท่ี
ธนาคารตอ้งจ่ายไป อนัเน่ืองมาจากการกระท าตามค าสั่งของผูฝ้าก เวน้แต่เป็นการกระท าทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของธนาคารเอง 


