
 

 

หนังสือจดแจงการจํานําหลักทรัพย 
  
                       วันที่........................................   

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

สัญชาติ......................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................................................. 

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

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

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

เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย...........................................................................................................................(ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูจํานํา”) 

เปนผูถือหลักทรัพยของบริษัท/กองทุนรวม................................................................................................................................................ 

ประเภท........................................................................มูลคาหลักทรัพยที่ตราไวหุน/หนวยละ............................................................บาท 

จํานวน.........................................................................หุน/หนวย   ตามใบหลักทรัพยเลขที่...................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

ไดตกลงจํานําหลักทรัพยดังกลาวไวกับ..................................................................................................................................................... 

สัญชาติ......................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................................................. 

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

.............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................รหสัไปรษณีย............................................................... 

(ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับจํานํา”) เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ของผูจํานําหรือของผูอื่นแกผูรับจํานํา 

 ผู จํานํา และผู รั บ จํานําจึ งตกลงกั นยื่ นห นั ง สือฉบับนี้ ต อนายทะ เบี ยน เพื่ อขอให นายทะ เบี ยนจดแจ งการจํานํา  

หลักทรัพยดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือหลักทรัพยของบริษัท /กองทุนรวมดังกลาว  รวมทั้ง  ตกลงกันในขอความดังตอไปน้ี  

 ขอ  1 .  เมื่ อหนี้ ซึ่ งจํานํา เปนประกันอยูนั้นระงับ ส้ินไปหรือ ผู รับจํานําปลดการจํานํา  ผู รับจํานําจะตองแจง เพิกถอน  

การจํานําหลักทรัพยดังกลาวตอนายทะเบียน  เพื่อใหนายทะเบียนเพิกถอนการจดแจงจํานําในสมุดทะเบียนผูถือหลักทรัพย  

 ขอ  2 .  ในกรณีที่ การจํานําหลักทรัพยดั งกล าวยั งคง มีผลใชบั งคับอยู  และบริษัท /กองทุนรวมดั งกล าวประกาศ  

จายเงินปนผลหรือดอกเบี้ย สําหรับหลักทรัพยซึ่ งจํานาํ เปนประกันนั้นแลว  ผู จํานาํและผู รับ จํานาํตกลงกันใหนายทะเบียน  

สง เงินปนผลหรือดอกเบี้ยนั้นไปให  

   ผูจํานํา 

 ผูรับจํานํา เพื่อชําระเปนคาดอกเบี้ยที่ผูจํานําคางชําระและถาไมมีดอกเบี้ยคางชําระ 

                  ใหชําระเปนเงินตนที่ผูจํานําคางชําระ 

ขอ  3 .  ในกรณีที่ ไดจดแจ งการจํานําหลักทรัพยภายหลั งวันที่ บ ริษัท /กองทุนรวมดั งกลาวปดสมุดทะเบียนผู ถื อ  

หลักทรัพยเพื่อใหสิทธิในการรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยคราวใด  และบริษัท /กองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผลหรือ  

ดอกเบี้ยตามสิทธิดังกลาว  ผูจํานําและผู รับจํานําตกลงกันใหนายทะเบียนสงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่จายในคราวนั้นใหแก  
 

Trans No………………….. 

Date………………………. 

Local   Foreign 



 

 

 
ผู จํานําและในกรณีที่ มีการเพิกถอนการจดแจงจํานาํหลักทรัพยภายหลังวันที่บ ริษัท /กองทุนรวมดังกลาวปดสมุดทะเบียน  

ผูถือหลักทรัพย  เพื่อให สิทธิ ในการรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ยคราวใด  และบริษัท /กองทุนรวมดังกลาวยังมิไดจายเงินปนผล  

หรือดอกเบี้ยตามสิทธิดั งกลาวผู จํานําและผู รับจํานําตกลงกันใหนายทะเบียนสง เงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่ จายในคราวนั้น  

ไปยัง บุคคลตามที่ตกลงกันไว ในขอ  2 .  

 ข อ  4 .  ในการบั งคั บ จํานาํ  ผู รั บ จํานําจะต อ งกําหนด เ งื่ อน ไข ให กา รซื้ อห ลักทรัพย จากการขายทอดตลาดอยู  

ภายใตขอบังคับของบริษัท /กองทุนรวมดังกลาวดวย  หากปรากฏวาผู มีสิทธิไดหลักทรัพยจากการขายทอดตลาดไมสามารถ   

ลงทะเบียนเปนผูถือหลักทรัพยตามขอบังคับของบริษัท /กองทุนรวมดังกลาวได  ใหถือวาการบังคับจํานําโดยการขายทอด  

ตลาดหลักทรัพยนั้นเปนอันยกเลิก  และผู รับจํานําจะตองดําเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพยนั้นใหม  เพื่อใหการโอน  

หลักทรัพยเปนไปตามขอบังคับของบริษัท /กองทุนรวมดังกลาว  

 ข อ  5 .  ผู จํา นํา และผู รั บ จํา นํา ได ท ร าบข อความในข อบั งคั บของบริ ษั ท /กองทุ น ร วมซึ่ ง ว า ด ว ย เ งื่ อน ไ ข เกี่ ย วกั บ  

สิ ทธิ ใ นกา รถื อหลั กท รั พย ขอ งบุ คคลที่ ไ ม มี สัญชาติ ไ ทยแล ว  

 หนั ง สื อฉบั บนี้  ผู จํา นํา และผู รั บจํานําต า งอ านและ เ ข า ใ จข อความในหนั ง สื อนี้ โ ดยตลอดแล ว  เ ห็ น ว า ถู กต อ ง  

ตามวั ตถุ ป ระสงค  จึ ง ไ ด ล งลายมื อชื่ อ ไ ว เ ป น สําคัญ  

  

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

                                   (                                                  )                       (                                                 )  

                                                       ผูจํานํา                  ผูรับจํานํา 

หมายเหต:ุ กรณีผูถือหุนขอแกไขที่อยู โปรดแจงเปนหนังสือกับนายทะเบียนแยกตางหากจากหนังสือจดแจงนี้ 

 และนายทะเบียนจะใชที่อยูของผูถือหุนในทะเบียนผูถือหุนหลักทรัพยในการติดตอเทานั้น 

อากรแสตมป 

10 บาท 
สําหรับผูจํานําหลักทรัพยที่ฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู จํานําตกลงว าหากผู รับจํานําจะดํา เนินการขอถอนใบหลักทรัพยที่ ฝากไว กับบ ริษัท  ศูนย รับฝากหลั กทรัพย  

(ประเทศไทย )  จํากัด  เพื่ อทาํการบัง คับจาํนําแลว  ผู จํานําขอมอบอํานาจใหกับผู รับ จํานํามีอํานาจลงลายมือชื่ อใน  

คําขอใหออกใบหลักทรัพย  เพื่ อขอออกใบหลักทรัพย ในชื่ อของผู จํานําแทนผู จํานําได  
       
       ลงชื่อ................................................................................... 

                                                 (                                                                                   ) 

               ผูจํานํา 
 

สําหรับนายทะเบียน 

ไดจดแจงการจํานําหลักทรัพยในทะเบียนผูถือหลักทรัพยแลว ทะเบียนจํานําเลขที่...................... 

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

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

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

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

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

       (เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ) 

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

 


