อากรแสตมป
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)
F2 (สําหรับผูจํานํา)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร/Tel. 0 2305 9800 แฟกซ/Fax. 0 2305 9803 – 4 www.phatraasset.com

หนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
วันที่ .............................................................

ตามที่ ขาพเจา ................................................................................................................................................................................... ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับจํานํา”)
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .......................................................................................................................................................................
ไดรับจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวม/กองทุนเปด ............................................................................................................................................................................................
ประเภท .............................................................................................................................................................. มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว หนวยละ .................................. บาท
จํานวน ................................................. หนวย ตัวอักษร ........................................................................................................................................................................... หนวย
จากผูจํานําชื่อ ...................................................................................................................................................................................................................................................
ซึ่งไดขอใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน จดแจงการจํานําหนวยลงทุน กองทุนรวมดังกลาวในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนดังปรากฏในหนังสือจดแจงจํานําหนวยลงทุน ฉบับลงวันที่ ................................................................... ตามทะเบียนจํานําเลขที่ ....................................................... นั้น
โดยที่การจํานําหนวยลงทุนดังกลาวไดสิ้นสุดลงผูรับจํานําจึงขอใหบริษัท เพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ดังกลาว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนความจริง หากจะพึงมีหรือกอใหเกิดความเสียหายใดขึ้นแกบริษัท อันเนื่องมาจากการดําเนินการตามรายการ
ที่ระบุไวขางตน ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใชใหแกบริษัท จนครบถวน
ลงชื่อ ..................................................................................... ผูรับจํานํา
(....................................................................................)

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดดานหลัง 

กรณีผูรับจํานํา มอบอํานาจใหบคุ คลอื่นดําเนินการแทน ตองลงลายมือชื่อในชองลงชื่อผูรบั จํานําและผูมอบอํานาจ
ขาพเจา ขอมอบอํานาจให ........................................................................................................ บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ ............................................................
ดําเนินการ ยืน่ หนังสือเพิกถอนฯ และรับสําเนาหนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน แทนขาพเจา
ลงชื่อ ..................................................................... ผูมอบอํานาจ
(...................................................................)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(………….…….…………………….…..) โทรศัพท.......................................

สําหรับนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว

ผูบันทึก ..........................................................................................................................

ผูตรวจสอบ ....................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................................................
(.......................................................................................................)
(เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ)
วันที่.........................................................................................

เอกสารประกอบการเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
1. หนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อโดยผูรับจํานําอยางถูกตองครบถวน
2. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติอื่น
นิติบุคคล
- สัญชาติไทย

เอกสารประกอบ
- สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร (บัตรไมหมดอายุ)

นิติบุคคล
- สัญชาติอื่น

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่มีอํานาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมดวยเงื่อนไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสํานักงานใหญ
ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกตองโดยเจาของเอกสาร

- สําเนาใบตางดาว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสาร (เอกสารไมหมดอายุ)
1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
2. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร (บัตรไมหมดอายุ)

กรณีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองในตางประเทศ ตองดาเนินการ ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจในประเทศ ที่ไดจัดทาเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสารนั้น และประทับตราเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการนั้นดวย
2. ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจตามขอ 1. ดวย
 การรับรองเอกสารตองไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่ยื่นแบบคําขอตอนายทะเบียน

อากรแสตมป
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)
F2 (สําหรับผูรบั จํานํา)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร/Tel. 0 2305 9800 แฟกซ/Fax. 0 2305 9803 – 4 www.phatraasset.com

หนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
วันที่ .............................................................

ตามที่ ขาพเจา ................................................................................................................................................................................... ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับจํานํา”)
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .......................................................................................................................................................................
ไดรับจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวม/กองทุนเปด ............................................................................................................................................................................................
ประเภท .............................................................................................................................................................. มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว หนวยละ .................................. บาท
จํานวน ................................................. หนวย ตัวอักษร ........................................................................................................................................................................... หนวย
จากผูจํานําชื่อ ...................................................................................................................................................................................................................................................
ซึ่งไดขอใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน จดแจงการจํานําหนวยลงทุน กองทุนรวมดังกลาวในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนดังปรากฏในหนังสือจดแจงจํานําหนวยลงทุน ฉบับลงวันที่ ................................................................... ตามทะเบียนจํานําเลขที่ ....................................................... นั้น
โดยที่การจํานําหนวยลงทุนดังกลาวไดสิ้นสุดลงผูรับจํานําจึงขอใหบริษัท เพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ดังกลาว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนความจริง หากจะพึงมีหรือกอใหเกิดความเสียหายใดขึ้นแกบริษัท อันเนื่องมาจากการดําเนินการตามรายการ
ที่ระบุไวขางตน ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใชใหแกบริษัท จนครบถวน
ลงชื่อ ..................................................................................... ผูรับจํานํา
(....................................................................................)

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดดานหลัง 

กรณีผูรับจํานํา มอบอํานาจใหบคุ คลอื่นดําเนินการแทน ตองลงลายมือชื่อในชองลงชื่อผูรบั จํานําและผูมอบอํานาจ
ขาพเจา ขอมอบอํานาจให ........................................................................................................ บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ ............................................................
ดําเนินการ ยืน่ หนังสือเพิกถอนฯ และรับสําเนาหนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน แทนขาพเจา
ลงชื่อ ..................................................................... ผูมอบอํานาจ
(...................................................................)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(………….…….…………………….…..) โทรศัพท.......................................

สําหรับนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว

ผูบันทึก ..........................................................................................................................

ผูตรวจสอบ ....................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................................................
(.......................................................................................................)
(เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ)
วันที่.........................................................................................

เอกสารประกอบการเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
1. หนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อโดยผูรับจํานําอยางถูกตองครบถวน
2. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติอื่น
นิติบุคคล
- สัญชาติไทย

เอกสารประกอบ
- สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร (บัตรไมหมดอายุ)

นิติบุคคล
- สัญชาติอื่น

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่มีอํานาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมดวยเงื่อนไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสํานักงานใหญ
ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกตองโดยเจาของเอกสาร

- สําเนาใบตางดาว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสาร (เอกสารไมหมดอายุ)
1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
2. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร (บัตรไมหมดอายุ)

กรณีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองในตางประเทศ ตองดาเนินการ ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจในประเทศ ที่ไดจัดทาเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสารนั้น และประทับตราเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการนั้นดวย
2. ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจตามขอ 1. ดวย
 การรับรองเอกสารตองไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่ยื่นแบบคําขอตอนายทะเบียน

อากรแสตมป
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)
F2 (สําหรับนายทะเบียน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร/Tel. 0 2305 9800 แฟกซ/Fax. 0 2305 9803 – 4 www.phatraasset.com

หนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
วันที่ .............................................................

ตามที่ ขาพเจา ................................................................................................................................................................................... ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับจํานํา”)
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .......................................................................................................................................................................
ไดรับจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวม/กองทุนเปด ............................................................................................................................................................................................
ประเภท .............................................................................................................................................................. มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว หนวยละ .................................. บาท
จํานวน ................................................. หนวย ตัวอักษร ........................................................................................................................................................................... หนวย
จากผูจํานําชื่อ ...................................................................................................................................................................................................................................................
ซึ่งไดขอใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน จดแจงการจํานําหนวยลงทุน กองทุนรวมดังกลาวในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนดังปรากฏในหนังสือจดแจงจํานําหนวยลงทุน ฉบับลงวันที่ ................................................................... ตามทะเบียนจํานําเลขที่ ....................................................... นั้น
โดยที่การจํานําหนวยลงทุนดังกลาวไดสิ้นสุดลงผูรับจํานําจึงขอใหบริษัท เพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ดังกลาว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนความจริง หากจะพึงมีหรือกอใหเกิดความเสียหายใดขึ้นแกบริษัท อันเนื่องมาจากการดําเนินการตามรายการ
ที่ระบุไวขางตน ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใชใหแกบริษัท จนครบถวน
ลงชื่อ ..................................................................................... ผูรับจํานํา
(....................................................................................)

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดดานหลัง 

กรณีผูรับจํานํา มอบอํานาจใหบคุ คลอื่นดําเนินการแทน ตองลงลายมือชื่อในชองลงชื่อผูรบั จํานําและผูมอบอํานาจ
ขาพเจา ขอมอบอํานาจให ........................................................................................................ บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ ............................................................
ดําเนินการ ยืน่ หนังสือเพิกถอนฯ และรับสําเนาหนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน แทนขาพเจา
ลงชื่อ ..................................................................... ผูมอบอํานาจ
(...................................................................)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(………….…….…………………….…..) โทรศัพท.......................................

สําหรับนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว

ผูบันทึก ..........................................................................................................................

ผูตรวจสอบ ....................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................................................
(.......................................................................................................)
(เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ)
วันที่.........................................................................................

เอกสารประกอบการเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
1. หนังสือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อโดยผูรับจํานําอยางถูกตองครบถวน
2. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติอื่น
นิติบุคคล
- สัญชาติไทย

เอกสารประกอบ
- สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร (บัตรไมหมดอายุ)

นิติบุคคล
- สัญชาติอื่น

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่มีอํานาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมดวยเงื่อนไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสํานักงานใหญ
ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกตองโดยเจาของเอกสาร

- สําเนาใบตางดาว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสาร (เอกสารไมหมดอายุ)
1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
2. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร (บัตรไมหมดอายุ)

กรณีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองในตางประเทศ ตองดาเนินการ ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจในประเทศ ที่ไดจัดทาเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสารนั้น และประทับตราเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการนั้นดวย
2. ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจตามขอ 1. ดวย
 การรับรองเอกสารตองไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่ยื่นแบบคําขอตอนายทะเบียน

