
สำหรับผู้จำนำ

 หนังสือจดแจงการจำนำหนวยลงทุน

ผูบันทึกรายการ .......................................................................................  วันท่ี (........................................) 

ผูตรวจสอบรายการ  ...............................................................................  วันท่ี (........................................)

ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว ทะเบียนจำนำเลขท่ี ......................................................................................................................................



                                                                         วันที่ ......................................................                

 ดวยขาพเจา ............................................................................................................................................................................................................................

สัญชาติ ................................................ บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล  เลขที่ .................................................................................................................

ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................

เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน .............................................................................................................................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูจำนำ ”) เปนผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม .................................................................................................................................... ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเลขที่ ......................................

มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว ................บาท จำนวน ..................................... หนวย  ตัวอักษร ........................................................................................................ หนวย

ไดตกลงจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ........................................................................................................................................................ สัญชาติ ............................. 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................................................... ที่อยูเลขที่ .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ...................................

โทรศัพทบาน ............................................... โทรศัพทที่ทำงาน ........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ...................................................................... 

โทรสาร ....................................................... อีเมล .............................................................................................................. (ตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับจำนำ”) เพ่ือเปนหลัก
ประกันการชำระหนี้ของผูจำนำหรือของผูอื่นแกผูรับจำนำ ผูจำนำและผูรับจำนำจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้งตกลงกันในขอ
ความดังตอไปนี้
ขอ 1. เม่ือหน้ีซ่ึงจำนำเปนประกันอยูน้ันระงับส้ินไปหรือผูรับจำนำปลดการจำนำ ผูรับจำนำจะตองแจงเพิกถอนการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวตอนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียน
      บันทึกเพิกถอนการจดแจงจำนำในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีท่ีการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียสำหรับหนวยลงทุนซ่ึงจำนำเปนประกันน้ันแลว 
      ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผล (หลักหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี)) หรือดอกเบี้ยนั้นไปใหกับ       ผูจำนำ      ผูรับจำนำ  เพื่อชำระเปนคา
      ดอกเบี้ยที่ผูจำนำคางชำระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชำระ ใหชำระเปนเงินตนที่ผูจำนำคางชำระ 
ขอ 3. ในกรณีที่ ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยคราวใด และ
      กองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่จายในคราวนั้นใหแก
      ผูจำนำและในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
      ดอกเบ้ียคราวใด และกองทุนรวมดังกลาว  ยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบ้ีย
      ที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว ในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจำนำ ผูรับจำนำจะตองกำหนดเง่ือนไขใหการซ้ือหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หากปรากฏวาผูมีสิทธิ
      ไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได  ใหถือวาการบังคับจำนำโดยการขายทอดตลาด
      หนวยลงทุนนั้นเปนอันยกเลิก และผูรับจำนำตองดำเนินการขายทอดตลาดหนวยลงทุนนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาว 
ขอ 5. ผูจำนำและผูรับจำนำไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวมซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ ไมมีสัญชาติไทยแลว
      
      หนังสือฉบับนี้ ผูจำนำและผูรับจำนำตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้ โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

                              ลงชื่อ ...................................................................            ลงชื่อ ...................................................................  

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 

หมายเหตุ: กรณีผูถือหนวยลงทุนขอแกไขท่ีอยู โปรดแจงเปนหนังสือกับนายทะเบียนแยกตางหากจากหนังสือจดแจงน้ี และนายทะเบียนจะใชท่ีอยูของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในการติดตอเทาน้ัน



สำหรับนายทะเบียน      

  ลงช่ือ ...................................................................            

        (                                        )

   วันท่ี (...................................................................)     

               

เจาหนาท่ีผูรับมอบอำนาจ

ขาพเจา ขอมอบอำนาจให ..................................................................................... บัตรประชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี ..........................................

ดำเนินการ ย่ืนหนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจำนำหนวยลงทุน แทนขาพเจา

  

 ลงชื่อ  ............................................................................... ผูมอบอำนาจ      ลงชื่อ .......................................................................... ผูรับมอบอำนาจ

                (                                                )                       (                                            )

อากรแสตมป 
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                                                                         วันที่ ......................................................                

 ดวยขาพเจา ............................................................................................................................................................................................................................

สัญชาติ ................................................ บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล  เลขที่ .................................................................................................................

ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................

เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน .............................................................................................................................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูจำนำ ”) เปนผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม .................................................................................................................................... ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเลขที่ ......................................

มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว ................บาท จำนวน ..................................... หนวย  ตัวอักษร ........................................................................................................ หนวย

ไดตกลงจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ........................................................................................................................................................ สัญชาติ ............................. 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................................................... ที่อยูเลขที่ .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ...................................

โทรศัพทบาน ............................................... โทรศัพทที่ทำงาน ........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ...................................................................... 

โทรสาร ....................................................... อีเมล .............................................................................................................. (ตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับจำนำ”) เพ่ือเปนหลัก
ประกันการชำระหนี้ของผูจำนำหรือของผูอื่นแกผูรับจำนำ ผูจำนำและผูรับจำนำจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้งตกลงกันในขอ
ความดังตอไปนี้
ขอ 1. เม่ือหน้ีซ่ึงจำนำเปนประกันอยูน้ันระงับส้ินไปหรือผูรับจำนำปลดการจำนำ ผูรับจำนำจะตองแจงเพิกถอนการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวตอนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียน
      บันทึกเพิกถอนการจดแจงจำนำในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีท่ีการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียสำหรับหนวยลงทุนซ่ึงจำนำเปนประกันน้ันแลว 
      ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผล (หลักหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี)) หรือดอกเบี้ยนั้นไปใหกับ       ผูจำนำ      ผูรับจำนำ  เพื่อชำระเปนคา
      ดอกเบี้ยที่ผูจำนำคางชำระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชำระ ใหชำระเปนเงินตนที่ผูจำนำคางชำระ 
ขอ 3. ในกรณีที่ ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยคราวใด และ
      กองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่จายในคราวนั้นใหแก
      ผูจำนำและในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
      ดอกเบ้ียคราวใด และกองทุนรวมดังกลาว  ยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบ้ีย
      ที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว ในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจำนำ ผูรับจำนำจะตองกำหนดเง่ือนไขใหการซ้ือหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หากปรากฏวาผูมีสิทธิ
      ไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได  ใหถือวาการบังคับจำนำโดยการขายทอดตลาด
      หนวยลงทุนนั้นเปนอันยกเลิก และผูรับจำนำตองดำเนินการขายทอดตลาดหนวยลงทุนนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาว 
ขอ 5. ผูจำนำและผูรับจำนำไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวมซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ ไมมีสัญชาติไทยแลว
      
      หนังสือฉบับนี้ ผูจำนำและผูรับจำนำตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้ โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

                              ลงชื่อ ...................................................................            ลงชื่อ ...................................................................  

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 

หมายเหตุ: กรณีผูถือหนวยลงทุนขอแกไขท่ีอยู โปรดแจงเปนหนังสือกับนายทะเบียนแยกตางหากจากหนังสือจดแจงน้ี และนายทะเบียนจะใชท่ีอยูของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในการติดตอเทาน้ัน

เอกสารประกอบการจดแจงจำนำหนวยลงทุน

1. หนังสือจดการจำนำหนวยลงทุน  ท่ีกรอกรายละเอียด พรอมลงลายมือช่ือโดยผูจำนำและผูรับจำนำอยางถูกตองครบถวน

2. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล

ประเภทบุคคล ผูจำนำ

บุคคลธรรมดา   

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของบัตร)

นิติบุคคล 

 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (อายุไมเกิน 6 เดือน)  (ลงลายมือช่ือรับรองโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม) 

 - สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม (ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของบัตร)

 - รายงานการประชุม / หนังสือแจงวัตถุประสงคจำนำหนวยลงทุน

ประเภทบุคคล ผูรับจำนำ

นิติบุคคล  

 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (อายุไมเกิน 6 เดือน)  (ลงลายมือช่ือรับรองโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

 - สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม (ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของบัตร)

 



สำหรับผู้รับจำนำ

 หนังสือจดแจงการจำนำหนวยลงทุน

ผูบันทึกรายการ .......................................................................................  วันท่ี (........................................) 

ผูตรวจสอบรายการ  ...............................................................................  วันท่ี (........................................)

ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว ทะเบียนจำนำเลขท่ี ......................................................................................................................................



                                                                         วันที่ ......................................................                

 ดวยขาพเจา ............................................................................................................................................................................................................................

สัญชาติ ................................................ บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล  เลขที่ .................................................................................................................

ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................

เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน .............................................................................................................................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูจำนำ ”) เปนผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม .................................................................................................................................... ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเลขที่ ......................................

มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว ................บาท จำนวน ..................................... หนวย  ตัวอักษร ........................................................................................................ หนวย

ไดตกลงจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ........................................................................................................................................................ สัญชาติ ............................. 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................................................... ที่อยูเลขที่ .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ...................................

โทรศัพทบาน ............................................... โทรศัพทที่ทำงาน ........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ...................................................................... 

โทรสาร ....................................................... อีเมล .............................................................................................................. (ตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับจำนำ”) เพ่ือเปนหลัก
ประกันการชำระหนี้ของผูจำนำหรือของผูอื่นแกผูรับจำนำ ผูจำนำและผูรับจำนำจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้งตกลงกันในขอ
ความดังตอไปนี้
ขอ 1. เม่ือหน้ีซ่ึงจำนำเปนประกันอยูน้ันระงับส้ินไปหรือผูรับจำนำปลดการจำนำ ผูรับจำนำจะตองแจงเพิกถอนการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวตอนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียน
      บันทึกเพิกถอนการจดแจงจำนำในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีท่ีการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียสำหรับหนวยลงทุนซ่ึงจำนำเปนประกันน้ันแลว 
      ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผล (หลักหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี)) หรือดอกเบี้ยนั้นไปใหกับ       ผูจำนำ      ผูรับจำนำ  เพื่อชำระเปนคา
      ดอกเบี้ยที่ผูจำนำคางชำระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชำระ ใหชำระเปนเงินตนที่ผูจำนำคางชำระ 
ขอ 3. ในกรณีที่ ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยคราวใด และ
      กองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่จายในคราวนั้นใหแก
      ผูจำนำและในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
      ดอกเบ้ียคราวใด และกองทุนรวมดังกลาว  ยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบ้ีย
      ที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว ในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจำนำ ผูรับจำนำจะตองกำหนดเง่ือนไขใหการซ้ือหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หากปรากฏวาผูมีสิทธิ
      ไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได  ใหถือวาการบังคับจำนำโดยการขายทอดตลาด
      หนวยลงทุนนั้นเปนอันยกเลิก และผูรับจำนำตองดำเนินการขายทอดตลาดหนวยลงทุนนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาว 
ขอ 5. ผูจำนำและผูรับจำนำไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวมซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ ไมมีสัญชาติไทยแลว
      
      หนังสือฉบับนี้ ผูจำนำและผูรับจำนำตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้ โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

                              ลงชื่อ ...................................................................            ลงชื่อ ...................................................................  

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 

หมายเหตุ: กรณีผูถือหนวยลงทุนขอแกไขท่ีอยู โปรดแจงเปนหนังสือกับนายทะเบียนแยกตางหากจากหนังสือจดแจงน้ี และนายทะเบียนจะใชท่ีอยูของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในการติดตอเทาน้ัน



สำหรับนายทะเบียน      

  ลงช่ือ ...................................................................            

        (                                        )

   วันท่ี (...................................................................)     

               

เจาหนาท่ีผูรับมอบอำนาจ

ขาพเจา ขอมอบอำนาจให ..................................................................................... บัตรประชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี ..........................................

ดำเนินการ ย่ืนหนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจำนำหนวยลงทุน แทนขาพเจา

  

 ลงชื่อ  ............................................................................... ผูมอบอำนาจ      ลงชื่อ .......................................................................... ผูรับมอบอำนาจ

                (                                                )                       (                                            )

อากรแสตมป 
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                                                                         วันที่ ......................................................                

 ดวยขาพเจา ............................................................................................................................................................................................................................

สัญชาติ ................................................ บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล  เลขที่ .................................................................................................................

ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................

เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน .............................................................................................................................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูจำนำ ”) เปนผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม .................................................................................................................................... ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเลขที่ ......................................

มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว ................บาท จำนวน ..................................... หนวย  ตัวอักษร ........................................................................................................ หนวย

ไดตกลงจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ........................................................................................................................................................ สัญชาติ ............................. 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................................................... ที่อยูเลขที่ .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ...................................

โทรศัพทบาน ............................................... โทรศัพทที่ทำงาน ........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ...................................................................... 

โทรสาร ....................................................... อีเมล .............................................................................................................. (ตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับจำนำ”) เพ่ือเปนหลัก
ประกันการชำระหนี้ของผูจำนำหรือของผูอื่นแกผูรับจำนำ ผูจำนำและผูรับจำนำจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้งตกลงกันในขอ
ความดังตอไปนี้
ขอ 1. เม่ือหน้ีซ่ึงจำนำเปนประกันอยูน้ันระงับส้ินไปหรือผูรับจำนำปลดการจำนำ ผูรับจำนำจะตองแจงเพิกถอนการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวตอนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียน
      บันทึกเพิกถอนการจดแจงจำนำในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีท่ีการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียสำหรับหนวยลงทุนซ่ึงจำนำเปนประกันน้ันแลว 
      ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผล (หลักหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี)) หรือดอกเบี้ยนั้นไปใหกับ       ผูจำนำ      ผูรับจำนำ  เพื่อชำระเปนคา
      ดอกเบี้ยที่ผูจำนำคางชำระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชำระ ใหชำระเปนเงินตนที่ผูจำนำคางชำระ 
ขอ 3. ในกรณีที่ ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยคราวใด และ
      กองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่จายในคราวนั้นใหแก
      ผูจำนำและในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
      ดอกเบ้ียคราวใด และกองทุนรวมดังกลาว  ยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบ้ีย
      ที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว ในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจำนำ ผูรับจำนำจะตองกำหนดเง่ือนไขใหการซ้ือหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หากปรากฏวาผูมีสิทธิ
      ไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได  ใหถือวาการบังคับจำนำโดยการขายทอดตลาด
      หนวยลงทุนนั้นเปนอันยกเลิก และผูรับจำนำตองดำเนินการขายทอดตลาดหนวยลงทุนนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาว 
ขอ 5. ผูจำนำและผูรับจำนำไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวมซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ ไมมีสัญชาติไทยแลว
      
      หนังสือฉบับนี้ ผูจำนำและผูรับจำนำตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้ โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

                              ลงชื่อ ...................................................................            ลงชื่อ ...................................................................  

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 

หมายเหตุ: กรณีผูถือหนวยลงทุนขอแกไขท่ีอยู โปรดแจงเปนหนังสือกับนายทะเบียนแยกตางหากจากหนังสือจดแจงน้ี และนายทะเบียนจะใชท่ีอยูของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในการติดตอเทาน้ัน

สำหรับบลจ. / นายทะเบียน

 หนังสือจดแจงการจำนำหนวยลงทุน

ผูบันทึกรายการ .......................................................................................  วันท่ี (........................................) 

ผูตรวจสอบรายการ  ...............................................................................  วันท่ี (........................................)

ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว ทะเบียนจำนำเลขท่ี ......................................................................................................................................



                                                                         วันที่ ......................................................                

 ดวยขาพเจา ............................................................................................................................................................................................................................

สัญชาติ ................................................ บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล  เลขที่ .................................................................................................................

ที่อยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................

เลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน .............................................................................................................................. (ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูจำนำ ”) เปนผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม .................................................................................................................................... ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเลขที่ ......................................

มูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว ................บาท จำนวน ..................................... หนวย  ตัวอักษร ........................................................................................................ หนวย

ไดตกลงจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไวกับ ........................................................................................................................................................ สัญชาติ ............................. 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................................................... ที่อยูเลขที่ .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ...................................

โทรศัพทบาน ............................................... โทรศัพทที่ทำงาน ........................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ...................................................................... 

โทรสาร ....................................................... อีเมล .............................................................................................................. (ตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับจำนำ”) เพ่ือเปนหลัก
ประกันการชำระหนี้ของผูจำนำหรือของผูอื่นแกผูรับจำนำ ผูจำนำและผูรับจำนำจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว รวมทั้งตกลงกันในขอ
ความดังตอไปนี้
ขอ 1. เม่ือหน้ีซ่ึงจำนำเปนประกันอยูน้ันระงับส้ินไปหรือผูรับจำนำปลดการจำนำ ผูรับจำนำจะตองแจงเพิกถอนการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวตอนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียน
      บันทึกเพิกถอนการจดแจงจำนำในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ขอ 2. ในกรณีท่ีการจำนำหนวยลงทุนดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยู และกองทุนรวมดังกลาว ประกาศจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียสำหรับหนวยลงทุนซ่ึงจำนำเปนประกันน้ันแลว 
      ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผล (หลักหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี)) หรือดอกเบี้ยนั้นไปใหกับ       ผูจำนำ      ผูรับจำนำ  เพื่อชำระเปนคา
      ดอกเบี้ยที่ผูจำนำคางชำระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชำระ ใหชำระเปนเงินตนที่ผูจำนำคางชำระ 
ขอ 3. ในกรณีที่ ไดจดแจงการจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยคราวใด และ
      กองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่จายในคราวนั้นใหแก
      ผูจำนำและในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกลาว ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
      ดอกเบ้ียคราวใด และกองทุนรวมดังกลาว  ยังมิไดจายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียตามสิทธิดังกลาว ผูจำนำและผูรับจำนำตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบ้ีย
      ที่จายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว ในขอ 2.
ขอ 4. ในการบังคับจำนำ ผูรับจำนำจะตองกำหนดเง่ือนไขใหการซ้ือหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยูภายใตขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวดวย หากปรากฏวาผูมีสิทธิ
      ไดหนวยลงทุนจากการขายทอดตลาดไมสามารถลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุนตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาวได  ใหถือวาการบังคับจำนำโดยการขายทอดตลาด
      หนวยลงทุนนั้นเปนอันยกเลิก และผูรับจำนำตองดำเนินการขายทอดตลาดหนวยลงทุนนั้นใหม เพื่อใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามขอบังคับของกองทุนรวมดังกลาว 
ขอ 5. ผูจำนำและผูรับจำนำไดทราบขอความในขอบังคับของกองทุนรวมซึ่งวาดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหนวยลงทุนของบุคคลที่ ไมมีสัญชาติไทยแลว
      
      หนังสือฉบับนี้ ผูจำนำและผูรับจำนำตางอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้ โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

                              ลงชื่อ ...................................................................            ลงชื่อ ...................................................................  

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 

หมายเหตุ: กรณีผูถือหนวยลงทุนขอแกไขท่ีอยู โปรดแจงเปนหนังสือกับนายทะเบียนแยกตางหากจากหนังสือจดแจงน้ี และนายทะเบียนจะใชท่ีอยูของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในการติดตอเทาน้ัน



สำหรับนายทะเบียน      

  ลงช่ือ ...................................................................            

        (                                        )

   วันท่ี (...................................................................)     

               

เจาหนาท่ีผูรับมอบอำนาจ

ขาพเจา ขอมอบอำนาจให ..................................................................................... บัตรประชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี ..........................................

ดำเนินการ ย่ืนหนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจำนำหนวยลงทุน แทนขาพเจา

  

 ลงชื่อ  ............................................................................... ผูมอบอำนาจ      ลงชื่อ .......................................................................... ผูรับมอบอำนาจ

                (                                                )                       (                                            )

อากรแสตมป 
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