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แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
Amendment Form

ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน / Unitholder Name

For registrar use only
Received Time: ...........…..................…
Received by : ………............................

วันที่ / Date

เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน / Unitholder Number
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า ดังนี ้ / I /We wish to change the following information in my/our fund account;
ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แก้ไขเป็ น
Unitholder Name
Changed to
ชื่อผูต้ ิดต่อ
Contact Name

แก้ไขเป็ น
Changed to

สถานที่ติดต่อ
Address

แก้ไขเป็ น
Changed to

อื่น ๆ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Others
แก้ไขเป็ น
Changed to

ขอเปลี่ยนวิธีรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน / Change Method for receiving Redemption Proceeds
รับเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้า / A/C Payee Only Cheque payable to Unitholder
โอนเข้าบัญชีเงินฝากในชื่อข้าพเจ้า / Transfer to my / our bank account *
ออมทรัพย์ / Savings
กระแสรายวัน / Current
เลขที่บญ
ั ชี / A/C No. ………………………………………………………….…………. ธนาคาร / Bank ……………………………………………………………………………………………..
สาขา / Branch ………………………………………………* ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน / The Bank account name must be the same as the fund unitholder name.
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหมายถึงเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผูล้ งทุนเองหรือโดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถนาเงินเข้าบัญชีได้ดว้ ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะยอมรับเงินเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแทน
The redemption proceeds came from the redemption order instructed by unitholder(s) or auto-redemption. In case the proceeds cannot be credited for whatever reason, I/We agree to accept the
proceeds in form of an account payee cheque sent by registered mail instead.

พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารสาคัญประกอบคาขอแก้ไขข้อมูล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้ (โปรดเลือก)
At the same time, I/We attach copies of document with signature for amended information as follows (please choose)
บัตรประชาชน / ID Card (กรณีบคุ คลธรรมดา / For Individual)
หนังสือมอบอานาจ บัตรประชาชนผูม้ อบและผูร้ บั มอบ / Power of Attorney, ID Card of grantor and grantee persons
(กรณีนิติบคุ คล / For Corporation)
หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้าชือ่ ชื่อสกุล ของทางราชการ / Official documentation of change in title, name, or surname.
สมุดบัญชีเงินฝาก / Bank Account Passbook (กรณีเปลี่ยนวิธีรบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก / In case of change method for receiving redemption proceeds
to be transferred to bank account)
อื่นๆ / Others …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็ นจริงทุกประการ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการแก้ไขนีจ้ ะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับการแก้ไขนีแ้ ล้วเท่านัน้
I/We hereby confirm that all information given above is complete and truthful. I/We acknowledge that this amendment request will only be completed once the Registrar reviews the information
and accepts the request.

ลำยมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder’s Signature

X

Marketing
Agent / Branch Code: .......................................
Staff Code: ........................................................
IC License No: …………………………..……….
Received: .........................................................
Authorized: ……………………………….……....

Registrar
Reference No: .................................................
Input: ...............................................................
Checked:………………………...……………….

