
  

(เพื่อใช้รับผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

ดาวน์โหลดเอกสารรู้ก่อนซือ้ 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งควำมสุขของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันที่ 17 – 31 มกรำคม 2565 
  รุ่นอายุ 3 ปี (SBST251B) ครบก าหนดไถ่ถอนวันท่ี 17 มกราคม 2568   ค าเสนอซื้อเลขท่ี 1 -  -   

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรในแต่ละช่วงจะต้องเป็นผู้ มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำนัน้ 

ผู้ เสนอซือ้                     บคุคลธรรมดา ชื่อ นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื่นๆ ……………...………..……………..…….….….นามสกลุ …………………...…………………………..…....……… 
                                          อาชพี  ............................................................... สถานที่ท างาน   ............................................................. ระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือ   ………………………………………… 
                                    มีสญัชาติไทย                     มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารรู้ก่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แล้ว และ (โปรดเลือก)   ไม่ประสงค์จะรับหนงัสือชีช้วน    ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุด้านล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสขุของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวข้างต้น  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขที ่………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใช้กบับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใช้ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรต้องเป็นบญัชีเงินฝากของผู้ เสนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุข้างต้นเพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได้ ผู้ เสนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะได้รับจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณีที่มีการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรแล้ว แตผู่้ เสนอซือ้ไม่ได้รับจัดสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ ผู้ เสนอซือ้จะได้รับเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้เสนอซือ้ที่ใช้ช าระค่าจอง

ซือ้พนัธบตัร 
4) ในกรณีช าระด้วยเช็ค (ตัง้แต่วนัที่ 28 มกราคม 2565 หลังเวลา 12.00 น. ไม่รับช าระด้วยเชค็) เช็คดงักล่าวจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับญัชีเดียวกับสาขาที่รับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออม

ทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 3 ปี” ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีที่ซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท าการถดัไป เว้นแต่ ในกรณีช าระค่า

จองซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัในวนัท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ 
6) ส าหรับการจองซือ้ในช่วงที่ 1 และ 2 ผู้เสนอซือ้แต่ละรายจะถูกจ ากดัวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สงูไม่เกิน 5,000,000 บาท (5,000 หน่วย) รวมทุกธนาคารตวัแทนจ าหน่าย   

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ได้เพียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไว้กบัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรฝากเข้าบญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น  
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับค าเสนอซือ้ไม่ต้องรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรด้วยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจ้งไปยงัหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารได้รับผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนที่ได้รบัจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าการซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามข้อก าหนด และเงื่อนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ท าหน้าที่รับฝาก
หลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการพฒันาตราสารหนีข้องรัฐบาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ในฐานะผู้จดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้เอกสารนี ้และจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ ผู้ออกพนัธบตัร นายทะเบียน และผู้รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใต้บงัคบัของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลภายใต้เอกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย เพื่อวตัถุประสงค์ในการสนบัสนุนการให้บริการของธนาคารแก่ข้าพเจ้า 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมลูเกี่ยวกบัข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงชื่อ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

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

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลกัทรัพย์  

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

 
 

 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผู้อนุมตัิ  

ผู้รบัเงิน  

ผู้บนัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 1 : ส ำหรับธนำคำร – สำขำจดัเก็บ 

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


  

(เพื่อใช้รับผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

ดาวน์โหลดเอกสารรู้ก่อนซือ้ 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งควำมสุขของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันที่ 17 – 31 มกรำคม 2565 
  รุ่นอายุ 3 ปี (SBST251B) ครบก าหนดไถ่ถอนวันท่ี 17 มกราคม 2568   ค าเสนอซื้อเลขท่ี 1 -  -   

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรในแต่ละช่วงจะต้องเป็นผู้ มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำนัน้ 

ผู้ เสนอซือ้                     บคุคลธรรมดา ชื่อ นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื่นๆ ……………...………..……………..…….….….นามสกลุ …………………...…………………………..…....……… 
                                          อาชพี  ............................................................... สถานที่ท างาน   ............................................................. ระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือ   ………………………………………… 
                                    มีสญัชาติไทย                     มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารรู้ก่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แล้ว และ (โปรดเลือก)   ไม่ประสงค์จะรับหนงัสือชีช้วน    ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุด้านล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสขุของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวข้างต้น  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขท่ี ………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใช้กบับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใช้ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรต้องเป็นบญัชีเงินฝากของผู้ เสนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุข้างต้นเพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได้ ผู้ เสนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะได้รับจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณีที่มีการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรแล้ว แตผู่้ เสนอซือ้ไม่ได้รับจัดสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ ผู้ เสนอซือ้จะได้รับเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้เสนอซือ้ที่ใช้ช าระค่าจอง

ซือ้พนัธบตัร 
4) ในกรณีช าระด้วยเช็ค (ตัง้แต่วนัที่ 28 มกราคม 2565 หลังเวลา 12.00 น. ไม่รับช าระด้วยเชค็) เช็คดงักล่าวจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับญัชีเดียวกับสาขาที่รับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออม

ทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 3 ปี” ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีที่ซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท าการถดัไป เว้นแต่ ในกรณีช าระค่า

จองซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัในวนัท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ 
6) ส าหรับการจองซือ้ในช่วงที่ 1 และ 2 ผู้เสนอซือ้แต่ละรายจะถูกจ ากดัวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สงูไม่เกิน 5,000,000 บาท (5,000 หน่วย) รวมทุกธนาคารตวัแทนจ าหน่าย   

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ได้เพียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไว้กบัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรฝากเข้าบญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น  
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับค าเสนอซือ้ไม่ต้องรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรด้วยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจ้งไปยงัหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารได้รับผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนที่ได้รบัจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าการซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามข้อก าหนด และเงื่อนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ท าหน้าที่รับฝาก
หลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการพฒันาตราสารหนีข้องรัฐบาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ในฐานะผู้จดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้เอกสารนี ้และจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ ผู้ออกพนัธบตัร นายทะเบียน และผู้รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใต้บงัคบัของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลภายใต้เอกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย เพื่อวตัถุประสงค์ในการสนบัสนุนการให้บริการของธนาคารแก่ข้าพเจ้า 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมลูเกี่ยวกบัข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงชื่อ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

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

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลกัทรัพย์  

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

 
 

 
 
 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผู้อนุมตัิ  

ผู้รบัเงิน  

ผู้บนัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 2 : ส ำหรับธนำคำร – ส่งทีมปฏบิัตกิำรกำรลงทุนและช ำระรำคำ 

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


  

(เพื่อใช้รับผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

ดาวน์โหลดเอกสารรู้ก่อนซือ้ 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งควำมสุขของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันที่ 17 – 31 มกรำคม 2565 
  รุ่นอายุ 3 ปี (SBST251B) ครบก าหนดไถ่ถอนวันท่ี 17 มกราคม 2568   ค าเสนอซื้อเลขท่ี 1 -  -   

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรในแต่ละช่วงจะต้องเป็นผู้ มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำนัน้ 

ผู้ เสนอซือ้                     บคุคลธรรมดา ชื่อ นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื่นๆ ……………...………..……………..…….….….นามสกลุ …………………...…………………………..…....……… 
                                          อาชพี  ............................................................... สถานที่ท างาน   ............................................................. ระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือ   ………………………………………… 
                                    มีสญัชาติไทย                     มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารรู้ก่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แล้ว และ (โปรดเลือก)   ไม่ประสงค์จะรับหนงัสือชีช้วน    ได้รับหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (“พันธบัตร”) นี ้ข้าพเจ้าจะต้องลงทะเบียนข้อมูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมลูตามทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุด้านล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ข้าพเจ้าขอซือ้พนัธบตัรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสขุของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวข้างต้น  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขท่ี ………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใช้กบับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใช้ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรต้องเป็นบญัชีเงินฝากของผู้ เสนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุข้างต้นเพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได้ ผู้ เสนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะได้รับจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณีที่มีการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรแล้ว แตผู่้ เสนอซือ้ไม่ได้รับจัดสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ ผู้ เสนอซือ้จะได้รับเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้เสนอซือ้ที่ใช้ช าระค่าจอง

ซือ้พนัธบตัร 
4) ในกรณีช าระด้วยเช็ค (ตัง้แต่วนัที่ 28 มกราคม 2565 หลังเวลา 12.00 น. ไม่รับช าระด้วยเชค็) เช็คดงักล่าวจะต้องเรียกเก็บได้ในส านกัหกับญัชีเดียวกับสาขาที่รับค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะต้องขีดคร่อมและสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออม

ทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 3 ปี” ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารับช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีที่ซือ้หลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการ หรือในวนัเสาร์ – อาทิตย์ หรือวนัหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท าการถดัไป เว้นแต่ ในกรณีช าระค่า

จองซือ้ด้วยเช็ค ดอกเบีย้จะเร่ิมนบัในวนัท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ 
6) ส าหรับการจองซือ้ในช่วงที่ 1 และ 2 ผู้เสนอซือ้แต่ละรายจะถูกจ ากดัวงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้สงูไม่เกิน 5,000,000 บาท (5,000 หน่วย) รวมทุกธนาคารตวัแทนจ าหน่าย   

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ได้เพียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ข้าพเจ้าขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไว้กบัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรฝากเข้าบญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น  
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และข้าพเจ้าเข้าใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าได้ตดัสินใจในการลงทุนโดยใช้ข้อมลูต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผู้หนึ่งผู้ใด หรือของธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับค าเสนอซือ้ไม่ต้องรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรด้วยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจ้งไปยงัหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารได้รับผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได้ และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงค์ข้างต้น หรือตามจ านวนที่ได้รบัจดัสรร  โดยข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าการซือ้พนัธบตัรของข้าพเจ้าอาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรับคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้) ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามข้อก าหนด และเงื่อนไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ท าหน้าที่รับฝาก
หลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการพฒันาตราสารหนีข้องรัฐบาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ในฐานะผู้จดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้เอกสารนี ้และจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ ผู้ออกพนัธบตัร นายทะเบียน และผู้รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใต้บงัคบัของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลภายใต้เอกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ให้แก่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย เพื่อวตัถุประสงค์ในการสนบัสนุนการให้บริการของธนาคารแก่ข้าพเจ้า 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมลูเกี่ยวกบัข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงชื่อ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

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

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลกัทรัพย์  

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

 
 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผู้อนุมตัิ  

ผู้รบัเงิน  

ผู้บนัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 3 : ส ำหรับผู้เสนอซือ้ 

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

