
                                                                                แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน 

 
เลขที ่11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thugmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155 Fax. 02 286 3585, 02 679 2150                        www.lhfund.co.th  

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

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
ข้าพเจ้า            นาย / Mr.           นาง / Mrs.             นางสาว / Miss           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) / Other ......................................... 

ชื่อ- นามสกุล ..................................................................................................... .................................. ...(ตัวบรรจงภาษาไทย) 
Name – Last name........................................................................................... .................................. .. (ตัวบรรจงภาษาอังกฤษ) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเลขที ่
มีความประสงค์ที่จะขอ 

 ส าเนาหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  ณ วันที่ ............/................./.......................  

□ ในกองทุน ............................................................................................................. ........................................................................ ... 

         ส าเนารายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Unit Trust Holding)  ประจ าเดือน .............................../........................  

 หนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน  ณ วันที่ ........../................/.................            ไทย             อังกฤษ  จ านวน ............ ฉบับ  

□ รวมทุกกองทุนที่ข้าพเจ้ามีกับ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์

□ ในกองทุน ............................................................................................................. ........................................................................  
    กองทุน ............................................................................................................. ........................................................................  

วัตถุประสงค์เพ่ือ ........................................................ ............................................................................. ................................ .........................  
กรณีขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุนเป็นภาษาอังกฤษโปรดระบุ สกุลเงินของอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการ 
        THB           USD           อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................... .......................................   

วิธีการจัดส่งเอกสาร 
 มารับด้วยตนเอง 
 จัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับ บลจ. 
 ให้จัดส่งที่ E-mail address ................................................................................................... ..................................  
 มอบฉันทะให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ รับแทนข้าพเจ้า 

ชื่อ.............................................. ..................................... ...............................บัตรประชาชนเลขที่......................................................................   

 อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................... ................................................................................ .................................  
 

หากมีข้อขัดข้อง โปรดติดต่อข้าพเจ้าที่โทร. ................................................. E-mail address .................................. .......................... ...................................  
 
เอกสารประกอบค าขอ : ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ถือหน่วย 
       ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของ ผู้รับมอบฉันทะ (ถ้าม)ี 

ส าหรับผู้ถือหน่วย ส าหรับตัวแทนขาย / สาขา 

....................................................... ............................................ ........................  
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฏหมาย 

ผู้รับเร่ือง :                       ___________________  ____/____/_______   

ส าหรับนายทะเบียน 
ผู้ตรวจสอบลายเซ็น       
และผูด้ าเนินการ :          ___________________  ____/____/_______           

ผู้ตรวจสอบ :                 ___________________  ____/____/_______           
 
หมายเหตุ : -  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามประกาศของ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (ถ้ามี) 
                   -  นายทะเบียนจะท าการจัดส่งหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใน 5 วันท าการนับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มขอออกหนังสือฯ 
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