
 หนังสือเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุน

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

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

ไดเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 



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

                

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

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

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

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

(ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูรับจำนำ ”) ไดรับจำนำหนวยลงทุนของกองทุนรวม ................................................................................................................................................

จำนวน .................................................. หนวย  ตัวอักษร .................................................................................................... หนวย ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน

เลขที่ .................................................. จากผูจำนำของ ..........................................................................................................................................................................

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................... และไดขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุน 

ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ดังปรากฎในหนังสือจดแจงการจำนำหนวยลงทุน ฉบับลงวันที่ ................................................................... 

ตามทะเบียนจำนำเลขที่..........................................นั้น โดยที่การจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไดสิ้นสุดลงผูรับจำนำจึงขอใหนายทะเบียน เพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุน

ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ดังกลาว
 

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

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 



สำหรับนายทะเบียน      

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

        (                                        )

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

               

เจาหนาท่ีผูรับมอบอำนาจ

ขาพเจา ขอมอบอำนาจให ..................................................................................... บัตรปรชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี ..........................................

ดำเนินการ ย่ืนหนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจำนำหนวยลงทุน แทนขาพเจา

  

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

                (                                                )                       (                                            )

อากรแสตมป 

10  บาท
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สำหรับผู้จำนำ

 หนังสือเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุน

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

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

ไดเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 



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

                

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

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

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

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

(ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูรับจำนำ ”) ไดรับจำนำหนวยลงทุนของกองทุนรวม ................................................................................................................................................

จำนวน .................................................. หนวย  ตัวอักษร .................................................................................................... หนวย ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน

เลขที่ .................................................. จากผูจำนำของ ..........................................................................................................................................................................

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................... และไดขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุน 

ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ดังปรากฎในหนังสือจดแจงการจำนำหนวยลงทุน ฉบับลงวันที่ ................................................................... 

ตามทะเบียนจำนำเลขที่..........................................นั้น โดยที่การจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไดสิ้นสุดลงผูรับจำนำจึงขอใหนายทะเบียน เพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุน

ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ดังกลาว
 

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

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 



สำหรับนายทะเบียน      

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

        (                                        )

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

               

เจาหนาท่ีผูรับมอบอำนาจ

ขาพเจา ขอมอบอำนาจให ..................................................................................... บัตรปรชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี ..........................................

ดำเนินการ ย่ืนหนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจำนำหนวยลงทุน แทนขาพเจา

  

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

                (                                                )                       (                                            )

อากรแสตมป 
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สำหรับบลจ. / นายทะเบียน

 หนังสือเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุน

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

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

ไดเพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 



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

                

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

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

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

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

(ตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูรับจำนำ ”) ไดรับจำนำหนวยลงทุนของกองทุนรวม ................................................................................................................................................

จำนวน .................................................. หนวย  ตัวอักษร .................................................................................................... หนวย ตามหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน

เลขที่ .................................................. จากผูจำนำของ ..........................................................................................................................................................................

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................... และไดขอใหนายทะเบียนจดแจงการจำนำหนวยลงทุน 

ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ดังปรากฎในหนังสือจดแจงการจำนำหนวยลงทุน ฉบับลงวันที่ ................................................................... 

ตามทะเบียนจำนำเลขที่..........................................นั้น โดยที่การจำนำหนวยลงทุนดังกลาวไดสิ้นสุดลงผูรับจำนำจึงขอใหนายทะเบียน เพิกถอนการจดแจงจำนำหนวยลงทุน

ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ดังกลาว
 

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

                                   (                                        )                 (                                        ) 

                                                   ผูจำนำ                        ผูรับจำนำ 



สำหรับนายทะเบียน      

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

        (                                        )

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

               

เจาหนาท่ีผูรับมอบอำนาจ

ขาพเจา ขอมอบอำนาจให ..................................................................................... บัตรปรชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี ..........................................

ดำเนินการ ย่ืนหนังสือจดแจงฯ และรับเอกสารการตอบรับการจดแจงจำนำหนวยลงทุน แทนขาพเจา

  

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

                (                                                )                       (                                            )

อากรแสตมป 
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