ื จดแจ ้งการจํ านํ าหลัก ทรัพย์
หนังส อ
บริษท
ั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com
ชัน
้ 32 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ. พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.1725
nd
32 Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel.1725

วันที_
 __________________________
เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ด ้วยข ้าพเจ ้า_____________________________________________ สัญชาติ________________ เลขทีบ
 ต
ั รประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียน
นิตบ
ิ ุคคล_____________________________________ ทีอ
 ยูเ่ ลขที_ ________________ ถนน__________________แขวง/ตําบล _______
_______________________เขต/อําเภอ______________________ จังหวัด______________________ รหัสไปรษณีย_
์ _______________
เลขทีผ
 ู ้ถือหน่วยลงทุน__________________________________________________________ ( ต่อไปนีจ
/ ะเรียกว่า “ผู ้จํานํ า” ) เป็ นผู ้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ด_______________________________________ประเภทกองทุนเปิ ด______________________________ มูลค่าทีต
 ราไว ้
หน่วยละ____________________________บาท จํานวน_______________หน่วย ตามใบหน่วยลงทุนเลขที _______________________ ( ต่อไปนี/
จะเรียกว่า “หลักทรัพย์” ) ได ้ตกลงจํานํ าหลักทรัพย์ดังกล่าวไว ้กับ__________________________________________________ สัญชาติ ______
___________________ เลขทีบ
 ต
ั รประจําตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล____________________________________ ทีอ
 ยูเ่ ลขที ________
ถนน______________________ แขวง/ตําบล______________________ เขต/อําเภอ____________________จังหวัด___________________
รหัสไปรษณีย_
์ _____________ ( ต่อไปนีจ
/ ะเรียกว่า “ผู ้รับจํานํ า” ) เพือ
 เป็ นหลักประกันการชําระหนีใ/ ดๆ (รวมถึงอุปกรณ์แห่งหนีด
/ ังกล่าว) ของผู ้จํานํ าหรือ
ของผู ้อืน
 ทีเ ป็ นหนีต
/ อ
่ ผู ้รับจํานํา และโดยทีผ
 ู ้รับจํานําได ้ตกลงรับจํานําหลักทรัพย์ดงั กล่าว ผู ้จํานําและผู ้รับจํานําจึงตกลงกันยืน
 หนังสือฉบับนี/ตอ
่ นายทะเบียน
เพือ
 ขอให ้นายทะเบียนจดแจ ้งการจํานําหลักทรัพย์ดงั กล่าวในสมุดทะเบียนผู ้ถือหลักทรัพย์ของกองทุนรวมดังกล่าว รวมทัง/ ตกลงกันในข ้อความดังต่อไปนี/
ข ้อ 1.

/ ไป ผู ้รับจํานําจะต ้องแจ ้งเพิกถอนการ
เมือ
 ผู ้รับจํานําปลดภาระการจํานําหรือหนีแ
/ ละอุปกรณ์แห่งหนีท
/ เี ป็ นประกันอยูน
่ ท
ี/ เี ป็ นประกันอยูน
่ น
ั / ระงับสิน
จํานําหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อนายทะเบียน เพือ
 ให ้นายทะเบียนบันทึกเพิกถอนการจํานําลงในสมุดทะเบียนผู ้ถือหลักทรัพย์

ข ้อ 2.

ในกรณีทก
ี ารจํานําหลักทรัพย์ดงั กล่าวยังคงมีผลบังคับใช ้อยู่ และกองทุนรวมดังกล่าวประกาศจ่ายเงินปั นผล หรือดอกเบีย
/ สําหรับหลักทรัพย์ซงึ
จํานําเป็ นประกันนัน
/ แล ้ว ผู ้จํานําและผู ้รับจํานําตกลงกันให ้นายทะเบียนส่งเงินปั นผลหรือดอกเบีย
/ นัน
/ ไปให ้ …………………………..……………….

ข ้อ 3.

ในกรณีทไี ด ้จดแจ ้งการจํานํ าหลักทรัพย์ภายหลังวันทีก
 องทุนรวมดังกล่าวปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหลักทรัพย์เพือ
 ให ้สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือ
ดอกเบีย
/ คราวใด
และกองทุนรวมดังกล่าวยังมิได ้จ่ายเงินปั นผลหรือดอกเบีย
/ ตามสิทธิดงั กล่าว ผู ้จํานําและผู ้รับจํานําตกลงกันให ้นายทะเบียนส่งเงิน
ปั นผลหรือดอกเบีย
/ ทีจ
 า่ ยในคราวนัน
/ ให ้แก่ผ ู ้รับจํานํา
และในกรณีทม
ี ก
ี ารเพิกถอนการจดแจ ้งจํานําหลักทรัพย์ภายหลังวันทีก
 องทุนดังกล่าวปิ ดสมุด
ทะเบียนผู ้ถือหลักทรัพย์ เพือ
 ให ้สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบีย
/ คราวใด
และกองทุนรวมดังกล่าวยังมิได ้จ่ายเงินปั นผลหรือดอกเบีย
/ ตามสิทธิ
ดังกล่าว ผู ้จํานําและผู ้รับจํานําตกลงกันให ้นายทะเบียนส่งเงินปั นผลหรือดอกเบีย
/ ทีจ
 า่ ยในคราวนัน
/ ไปยังบุคคลทีต
 กลงกันไว ้ในข ้อ 2.

ข ้อ 4.

ิ ธิได ้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะต ้องยืน
เมือ
 มีการบังคับจํานําหลักทรัพย์ดงั กล่าว ผู ้รับจํานําและผู ้มีสท
 ใบหลักฐานทีแ
 สดงการบังคับจํานํ า
ิ ธิได ้
และการขายทอดตลาดต่อนายทะเบียน
ทัง/ นี/เพือ
 ให ้นายทะเบียนจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิใD นหลักทรัพย์จากผู ้จํานําไปยังบุคคลผู ้มีสท
หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดลงในสมุดทะเบียนผู ้ถือหลักทรัพย์

ข ้อ 5.

/ หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดอยูภ
ในการบังคับจํานํา ผู ้รับจํานําจะต ้องกําหนดเงือ
 นไขให ้การซือ
่ ายใต ้ข ้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวด ้วย
ิ ธิได ้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดไม่สามารถจดทะเบียนเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์ตามข ้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวได ้ ให ้ถือ
หากปรากฎว่าผู ้มีสท
ว่าการบังคับจํานําโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นน
ั / เป็ นการยกเลิก
และผู ้รับจํานํ าจะต ้องดําเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นน
ั / ใหม่หรือ
ดําเนินการโดยประการอืน
 เพือ
 ให ้การโอนหลักทรัพย์เป็ นไปตามข ้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าว

 ไว ้เป็ นสําคัญ
หนังสือฉบับนี/ ผู ้จํานําและผู ้รับจํานําต่างอ่านและเข ้าใจข ้อความในหนังสือนีโ/ ดยตลอดแล ้ว เห็นว่าถูกต ้องตามวัตถุประสงค์ จึงได ้ลงลายมือชือ
 __________________________
ลงชือ
( ผู ้จํานํ า )
พยาน __________________________

OBJTCOLLATE
*OBJTCOLLATE*

 ________________________
ลงชือ
( ผู ้รับจํานํ า )
พยาน __________________________

DEFKCOLLATE
*DEFKCOLLATE*
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