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F1 (สําหรับผูจํานํา)

หนังสือจดแจงการจํานําหนวยลงทุน
วันที่ ........................................................
ดวยขาพเจา .........................................................................................................................................................................................................................................
สัญชาติ ............................................. บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่............................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย .............................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูจํานํา”)
ซึ่งเปนผูถ ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ................................................................................................................................................................................................................
ประเภท ...................................................................................................................................................................................................................................................................
มูลคาหนวยลงทุนทีต่ ราไว หนวยละ ................................................. บาท จํานวน .................................................................................................................................... หนวย
ตัวอักษร ...................................................................................................................................................................................................................................................... หนวย
ไดตกลงจํานําหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ................................................................................................................................................................................................................
สัญชาติ .......................................... บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ..............................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพทบาน .................................................................... โทรศัพททที่ างาน ..................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... โทรสาร ............................................... อีเมล ......................................................................................................................
(ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับจํานํา”) เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ของผูจํานําหรือของผูอื่นแกผรู ับจํานํา
ผูจํานําและผูรับจํานําจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียน
กองทุนจดแจงการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้ง ตกลงกันในขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. เมื่อหนี้ซึ่งจํานําเปนประกันอยูนั้นระงับสิ้นไปหรือผูรับจํานําปลดการจํานํา ผูรับจํานําจะตองแจงเพิกถอนการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวตอบริษัท เพื่อให
เพิกถอนการจดแจงจํานําในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีที่การจํานําหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจาก
หนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวแลว ผูจํานําและผูรับจํานําตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกัน
ดังกลาวนั้นไปให (ใส  )  ผูจํานํา  ผูรับจํานํา เพื่อชําระเปนคาดอกเบี้ยที่ผูจํานําคางชําระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชําระใหชําระเปนเงินตนที่ผูจํานําคางชําระหนวยลงทุน
ขอ 3. ในกรณีที่ไดจดแจงการจํานําหนวยลงทุนภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกลาวปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
ดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวคราวใด และกองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวย
ลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันตามสิทธิดังกลาว ผูจํานําและผูรับจํานําตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันที่จายใน
คราวนั้นใหแกผูจํานํา และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาวปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผล
หรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวคราวใด และกองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดตามสิทธิ
ดังกลาว ผูจํานําและผูรับจํานํา ตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคล
ตามที่ตกลงกันไวในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจํานํา ผูรับจํานําจะตองกําหนดเงื่อนไขใหการซื้อหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หาก
ปรากฏวาผูมีสิทธิไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได ใหถือวาการบังคับจํานําโดยการ
ขายทอดตลาดหลักทรัพยนั้นเปนอันยกเลิกและผูรับจํานําจะตองดําเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพยนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวม
ดังกลาว
ขอ 5. ผูจํานําและผูรับจํานําไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวม ซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยแลว
ขอ 6. ในกรณีที่มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในหนวยลงทุนฉบับใหมแทนฉบับที่ติดภาระจํานําเนื่องจากกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนใบสําคัญแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน ผูจํานําตกลงใหผูรับจํานําเปนผูดําเนินการติดตอกับบริษัทในการขอออกใบสําคัญแสดงสิทธิในหนวยลงทุนฉบับใหม
หนังสือฉบับนี้ ผูจํานําและผูรับจํานํา ตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

ลงชื่อ .....................................................................................
(...................................................................................)
ผูจํานํา

ลงชื่อ....................................................................................
(...................................................................................)
ผูรับจํานํา

กรณีผูรับจํานํา มอบอํานาจใหบคุ คลอื่นดําเนินการแทน
ขาพเจา ขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................................................................. บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
เลขที่ ..................................................................................................... ดําเนินการ ยืน่ หนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจํานําหนวยลงทุน แทนขาพเจา
ลงชื่อ ..................................................................... ผูมอบอํานาจ
(...................................................................)

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

สําหรับนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดจดแจงการจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว ทะเบียนจํานําเลขที่ __________________________________

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

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

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

เอกสารประกอบการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
1. หนังสือจดแจงการจํานําหนวยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อโดยผูจํานําและผูรับจํานําอยางถูกตองครบถวน
2. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติอื่น
นิติบุคคล
- สัญชาติไทย

เอกสารประกอบ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 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 ตองดําเนินการ ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจในประเทศ ที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสารนั้น และประทับตราเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการนั้นดวย
2. ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจตามขอ 1. ดวย
 การรับรองเอกสารตองไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่ยื่นแบบคําขอตอนายทะเบียน
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10 บาท
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F1 (สําหรับผูรบั จํานํา)

หนังสือจดแจงการจํานําหนวยลงทุน
วันที่ ........................................................
ดวยขาพเจา .........................................................................................................................................................................................................................................
สัญชาติ ............................................. บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่............................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย .............................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูจํานํา”)
ซึ่งเปนผูถ ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ................................................................................................................................................................................................................
ประเภท ...................................................................................................................................................................................................................................................................
มูลคาหนวยลงทุนทีต่ ราไว หนวยละ ................................................. บาท จํานวน .................................................................................................................................... หนวย
ตัวอักษร ...................................................................................................................................................................................................................................................... หนวย
ไดตกลงจํานําหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ................................................................................................................................................................................................................
สัญชาติ .......................................... บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ..............................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพทบาน .................................................................... โทรศัพททที่ างาน ..................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... โทรสาร ............................................... อีเมล ......................................................................................................................
(ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับจํานํา”) เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ของผูจํานําหรือของผูอื่นแกผรู ับจํานํา
ผูจํานําและผูรับจํานําจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียน
กองทุนจดแจงการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้ง ตกลงกันในขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. เมื่อหนี้ซึ่งจํานําเปนประกันอยูนั้นระงับสิ้นไปหรือผูรับจํานําปลดการจํานํา ผูรับจํานําจะตองแจงเพิกถอนการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวตอบริษัท เพื่อให
เพิกถอนการจดแจงจํานําในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีที่การจํานําหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจาก
หนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวแลว ผูจํานําและผูรับจํานําตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกัน
ดังกลาวนั้นไปให (ใส  )  ผูจํานํา  ผูรับจํานํา เพื่อชําระเปนคาดอกเบี้ยที่ผูจํานําคางชําระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชําระใหชําระเปนเงินตนที่ผูจํานําคางชําระหนวยลงทุน
ขอ 3. ในกรณีที่ไดจดแจงการจํานําหนวยลงทุนภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกลาวปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
ดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวคราวใด และกองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวย
ลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันตามสิทธิดังกลาว ผูจํานําและผูรับจํานําตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันที่จายใน
คราวนั้นใหแกผูจํานํา และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาวปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผล
หรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวคราวใด และกองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดตามสิทธิ
ดังกลาว ผูจํานําและผูรับจํานํา ตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคล
ตามที่ตกลงกันไวในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจํานํา ผูรับจํานําจะตองกําหนดเงื่อนไขใหการซื้อหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หาก
ปรากฏวาผูมีสิทธิไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได ใหถือวาการบังคับจํานําโดยการ
ขายทอดตลาดหลักทรัพยนั้นเปนอันยกเลิกและผูรับจํานําจะตองดําเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพยนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวม
ดังกลาว
ขอ 5. ผูจํานําและผูรับจํานําไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวม ซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยแลว
ขอ 6. ในกรณีที่มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในหนวยลงทุนฉบับใหมแทนฉบับที่ติดภาระจํานําเนื่องจากกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนใบสําคัญแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน ผูจํานําตกลงใหผูรับจํานําเปนผูดําเนินการติดตอกับบริษัทในการขอออกใบสําคัญแสดงสิทธิในหนวยลงทุนฉบับใหม
หนังสือฉบับนี้ ผูจํานําและผูรับจํานํา ตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

ลงชื่อ .....................................................................................
(...................................................................................)
ผูจํานํา

ลงชื่อ....................................................................................
(...................................................................................)
ผูรับจํานํา

กรณีผูรับจํานํา มอบอํานาจใหบคุ คลอื่นดําเนินการแทน
ขาพเจา ขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................................................................. บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
เลขที่ ..................................................................................................... ดําเนินการ ยืน่ หนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจํานําหนวยลงทุน แทนขาพเจา
ลงชื่อ ..................................................................... ผูมอบอํานาจ
(...................................................................)

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

สําหรับนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดจดแจงการจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว ทะเบียนจํานําเลขที่ __________________________________

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

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

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

เอกสารประกอบการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
1. หนังสือจดแจงการจํานําหนวยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อโดยผูจํานําและผูรับจํานําอยางถูกตองครบถวน
2. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติอื่น
นิติบุคคล
- สัญชาติไทย

เอกสารประกอบ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 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 ตองดําเนินการ ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจในประเทศ ที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสารนั้น และประทับตราเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการนั้นดวย
2. ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจตามขอ 1. ดวย
 การรับรองเอกสารตองไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่ยื่นแบบคําขอตอนายทะเบียน

อากรแสตมป
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)

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

F1 (สําหรับนายทะเบียน)

หนังสือจดแจงการจํานําหนวยลงทุน
วันที่ ........................................................
ดวยขาพเจา .........................................................................................................................................................................................................................................
สัญชาติ ............................................. บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่............................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย .............................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูจํานํา”)
ซึ่งเปนผูถ ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ................................................................................................................................................................................................................
ประเภท ...................................................................................................................................................................................................................................................................
มูลคาหนวยลงทุนทีต่ ราไว หนวยละ ................................................. บาท จํานวน .................................................................................................................................... หนวย
ตัวอักษร ...................................................................................................................................................................................................................................................... หนวย
ไดตกลงจํานําหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ................................................................................................................................................................................................................
สัญชาติ .......................................... บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ..............................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพทบาน .................................................................... โทรศัพททที่ างาน ..................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... โทรสาร ............................................... อีเมล ......................................................................................................................
(ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับจํานํา”) เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ของผูจํานําหรือของผูอื่นแกผรู ับจํานํา
ผูจํานําและผูรับจํานําจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียน
กองทุนจดแจงการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้ง ตกลงกันในขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. เมื่อหนี้ซึ่งจํานําเปนประกันอยูนั้นระงับสิ้นไปหรือผูรับจํานําปลดการจํานํา ผูรับจํานําจะตองแจงเพิกถอนการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวตอบริษัท เพื่อให
เพิกถอนการจดแจงจํานําในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีที่การจํานําหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจาก
หนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวแลว ผูจํานําและผูรับจํานําตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกัน
ดังกลาวนั้นไปให (ใส  )  ผูจํานํา  ผูรับจํานํา เพื่อชําระเปนคาดอกเบี้ยที่ผูจํานําคางชําระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชําระใหชําระเปนเงินตนที่ผูจํานําคางชําระหนวยลงทุน
ขอ 3. ในกรณีที่ไดจดแจงการจํานําหนวยลงทุนภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกลาวปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
ดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวคราวใด และกองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวย
ลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันตามสิทธิดังกลาว ผูจํานําและผูรับจํานําตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันที่จายใน
คราวนั้นใหแกผูจํานํา และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาวปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผล
หรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวคราวใด และกองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดตามสิทธิ
ดังกลาว ผูจํานําและผูรับจํานํา ตกลงกันใหบริษัทสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหนวยลงทุนซึ่งจํานําเปนประกันดังกลาวที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคล
ตามที่ตกลงกันไวในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจํานํา ผูรับจํานําจะตองกําหนดเงื่อนไขใหการซื้อหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หาก
ปรากฏวาผูมีสิทธิไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได ใหถือวาการบังคับจํานําโดยการ
ขายทอดตลาดหลักทรัพยนั้นเปนอันยกเลิกและผูรับจํานําจะตองดําเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพยนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวม
ดังกลาว
ขอ 5. ผูจํานําและผูรับจํานําไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวม ซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยแลว
ขอ 6. ในกรณีที่มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในหนวยลงทุนฉบับใหมแทนฉบับที่ติดภาระจํานําเนื่องจากกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนใบสําคัญแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน ผูจํานําตกลงใหผูรับจํานําเปนผูดําเนินการติดตอกับบริษัทในการขอออกใบสําคัญแสดงสิทธิในหนวยลงทุนฉบับใหม
หนังสือฉบับนี้ ผูจํานําและผูรับจํานํา ตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

ลงชื่อ .....................................................................................
(...................................................................................)
ผูจํานํา

ลงชื่อ....................................................................................
(...................................................................................)
ผูรับจํานํา

กรณีผูรับจํานํา มอบอํานาจใหบคุ คลอื่นดําเนินการแทน
ขาพเจา ขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................................................................. บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
เลขที่ ..................................................................................................... ดําเนินการ ยืน่ หนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจํานําหนวยลงทุน แทนขาพเจา
ลงชื่อ ..................................................................... ผูมอบอํานาจ
(...................................................................)

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

สําหรับนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดจดแจงการจํานําหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว ทะเบียนจํานําเลขที่ __________________________________

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

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

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

เอกสารประกอบการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
1. หนังสือจดแจงการจํานําหนวยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อโดยผูจํานําและผูรับจํานําอยางถูกตองครบถวน
2. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติอื่น
นิติบุคคล
- สัญชาติไทย

เอกสารประกอบ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 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 ตองดําเนินการ ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจในประเทศ ที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสารนั้น และประทับตราเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานราชการนั้นดวย
2. ใหสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ไดจัดทําเอกสาร หรือรับรองความถูกตอง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจตามขอ 1. ดวย
 การรับรองเอกสารตองไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่ยื่นแบบคําขอตอนายทะเบียน

