
 
วนัที่ Date ………………………… 

แบบฟอรม์คาํขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form 

กรุณาระบขุอ้มลูเฉพาะในช่องที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลง/แกไ้ข พรอ้มแนบสาํเนาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งใหค้รบถว้น  
Please fill in the information you would like to amend/update and attach the related document(s) 

ช่ือผูถ้ือหนว่ยลงทนุ  

Unitholder Name  .……………………………………………………………...…………………… 

เลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

Unitholder No.  ………………………………………………………. 

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุ มีความประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
would like to change following information as a unitholder 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Information 

 ข้อมูลนิติบุคคล Juristic Investor Information 

 เลขที่ใบสาํคญัการจดทะเบียน Commercial Registration No. ……………………………………………………. 

 วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

เปลี่ยนคาํนาํหนา้ช่ือ, ช่ือ - นามสกลุ Change Title, Name – Surname …………………………………………………………………… 

เปลี่ยนเบอรมื์อถือ Change Mobile 

…………………………………………………... เปลี่ยนอีเมล ์Change E-mail ……………………………………………..…………. 

เปลี่ยนลายเซ็นผูถ้ือหน่วยลงทนุ Change Unit Holder's Signature  

 

 

…………………………………………………………. 

ลายเซ็นเดิม Old Signature 

 

 

…………………………………………………………. 

ลายเซ็นใหม่New Signature 

เปลี่ยนช่ือนิติบคุคล Change Juristic Investor Name ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เปลี่ยนช่ือผูต้ิดต่อของนิติบคุคล Change Juristic Investor contact person ……………………………………………………………………………………………………….. 

เปล่ียนแปลงทีอ่ยู่ Change Address 

 ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น / ที่อยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาต ิ
      Residence Registration Address / Address in Home Country 

 ที่อยู่ที่ติดต่อได ้Contact Address 

 ที่อยู่สาํหรบัจดัส่งเอกสาร Mailing Address 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country …………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

เปล่ียนแปลงบัญชีธนาคารสาํหรับการซือ้หน่วยลงทุน Change Bank Account for Subscription 
(โปรดแนบแบบฟอรม์การขอหกับญัชีเงินฝาก) (Please attach Consent Letter for Automatic Direct Debit) 

เพ่ิม 
Add 

ยกเลิก 
Cancel 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบญัชี 
Account Name 

       

       

เปล่ียนแปลงบัญชีธนาคารสาํหรับการขายคืนหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล 

Change Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend 

เพ่ิม 
Add 

ยกเลิก 
Cancel 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบญัชี 
Account Name 

       

       

เปล่ียนแปลงคาํส่ังหักภาษีณ ทีจ่่ายสาํหรับเงินปันผล 

Change the deduction of Withholding Tax against Dividend Payment 

 ยินยอมใหห้กัภาษีณ ที่จ่าย Consent  ไม่ยินยอมใหห้กัภาษีณ ที่จ่าย Do not consent 

เปล่ียนแปลงข้อมูลอ่ืนๆ Change other information  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 
วนัที่ Date ………………………… 

แบบฟอรม์คาํขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form 

หลักฐานและเอกสารประกอบ Supplementary Document 

เอกสารแสดงตน (ยื่นทกุกรณี) Identity Document (Required for all cases)  

บุคคลธรรมดา Individual Investor  

 สาํเนาบตัรประชาชน Copy of ID Card  

นิติบุคคล Juristic Investor 

 หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกใหร้ะยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) 
      Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months) 

 สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการที่ลงนาม 
      Copy of ID Card of Authorized Director 

หากนิติบคุคลมีการมอบอาํนาจใหผู้ร้บัมอบอาํนาจ ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิม ดงันี ้
In case of juristic person authorize attorney, the following documents are required 

 หนงัสือมอบอาํนาจ Power of Attorney 

 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ Copy of ID Card of Grantor and Attorney 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูที่แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง (แลว้แต่กรณี) 
Documents related to changed/modified information (Required for some cases) 

 สาํเนาทะเบียนสมรส Copy of Marriage Certificate 

 สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ Copy of name change certificate 

 สาํเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝาก Copy of front page of Passbook 

 สาํเนาทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทจากกระทรวงพาณิชย(์อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
      Copy of certificate for corporate name change (Issued within 6 months) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) …………………………………….. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความจริงทกุประการและยอมรบัว่า การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูจะมีผลทนัทีเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทกึขอ้มลู 

เขา้ระบบเรียบรอ้ยแลว้  
I/we certify the correctness of the above information and accept that the change shall occur immediately after the Registrar has entered the information  
into the system. 

  

 

 

 

……………………………………………….. 

(                                                                  ) 

ลงช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุ Unit Holder's Signature 

 

 

 


