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คำขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 
  วันที ่_______________________________ 

เรียน นายทะเบียน 

 ด้วยข้าพเจ้า______________________________________________________________________________ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน 

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเลขที ่_______________________________________ มีความประสงค์ที่จะให้ทางนายทะเบียนดำเนินการดังนี้ 

� ขอแก้ไข คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล � ขอแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

� ขอแก้ไขการลงลายมือชื่อ � ขอแก้ไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของเงินปันผลจากกองทุนรวม 

� ขอแก้ไขเลขที่บัญชรีับเงินค่าขายคืน / เงินปันผล � ขอสมัคร/แก้ไข/ยกเลิกบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) 

� ขอสมัคร/ยกเลิกใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (1 Email เท่านั้นสำหรับทุกบริการ) ระบุ Email : _______________________________________ 

� ONLINE � e-Confirmation � e-News & e-Promotion � e-Transaction (Fax and Email) 

� ขอแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษี � ขอแก้ไข/ยกเลิกทำรายการ Standing Instruction (AMP (DCA)) 

� ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่ายเงินปันผลใหม่ � ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่่ายกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ 

� ขอหนังสือรับรองสิทธ์ิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ใหม่ รายการ________________ วันที่ทำรายการ ______________________ 

� ขอออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน LTF-RMF ใหม่ ปีภาษ ี___________________________________________________________ 

� ขอออกหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุน LTF-RMF ใหม่ รายการขายวันที ่______________________________________________ 

� ขอออกหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน ข้อมูล ณ วันที ่_______________________________________________________________ 

� เพื่อขอวีซ่า คำนำหน้าชื่อ______________ ชื่อ _____________________________ ชื่อสกุล ________________________________ 

(ระบุชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษท่ีตรงกับเอกสาร Passport) 

แปลงค่าโดยใช้สกุลเงิน __________________________________ (กรณีไม่ระบุสกุลเงินทางนายทะเบียนจะใช้หน่วยเป็น us dollar) 

� เพื่อยืนยันจำนวนหน่วยสำหรับการตรวจสอบบัญชี /หน่วยงานราชการ/ องค์กร หรือสถาบันต่างๆ ระบุ __________________ 

� เพื่อยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยข้าพเจ้าเป็นลูกค้าของบลจ.วรรณตั้งแต่วันที่ __________________ มี

ระยะเวลาเกิน 1 ปีตามเงื่อนไขของธนาคาร 

� อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________________________________________________________________________________ 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

_______________________________________________________ ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) _________________________________________ 
  

 การแจ้งความประสงค์ในครั้งนี้ให้หมายรวมถึง กองทุนทุกกองทุนท่ีข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ท่ีถือเป็นใบสำคัญในหน่วยลงทุน ท้ังในปัจจุบัน 
และอนาคต จนกว่าข้าพเจ้าจะมีเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าทราบถึง คำแนะนำ ซึ่งแสดงไว้ด้านหลังของหนังสือฉบับนี้แล้ว และตระหนักว่าหากไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังกล่าว ข้าพเจ้าอาจได้รับความไม่สะดวกหรือความเสียหายแก่ตัวข้าพเจ้าเอง ซึ่งข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องให้ทางกองทุน หรือนายทะเบียนกองทุน รับ
ผิดในความไม่สะดวก หรือความเสียหายนั้นแต่ประการใด 
 โดยคำขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากมีหรือเกิดค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการที่นายทะเบียนดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ และยินยอมชดใช้ให้แก่ทางกองทุน และนายทะเบียน
กองทุนจนครบถ้วน โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 

      ลงชื่อ ________________________________________ (ผู้ถือหน่วยลงทุน) 

                  (                        ) 

ท่ีประทับตรา (ถ้ามี) 

เอกสารที่ใช้ประกอบ / ...(โปรดพลิกด้านหลัง) 
สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 

ผู้รับคำขอ _______________________________________________    ผู้ตรวจสอบและบันทึกทะเบยีน _______________________________________________ 

                    (         )                                    (                    ) 
วันท่ีรับคำขอ ____________________________________________    



เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบแบบฟอร์ม คำขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 
 

1. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วนัทำธุรกรรม) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเตมิ ตามเงื่อนไขดังนี้ 
(หมายเหตุ :- ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ ซึ่งได้แก่ บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามคำสั่งศาล (แล้วแต่กรณี)) 

2.1. กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามแทนผู้เยาว์ แบ่งเป็น 

(ก) กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม เป็น บิดามารดา 

1. สำเนา ใบสูติบัตรที่เป็นของผู้เยาว์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกัน) 

2. สำเนา ทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้เยาว์อาศัยอยู่ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกัน) 

3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว ของบิดามารดา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร) 

(ข) กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม ไม่ใช่ บิดามารดา 

1. สำเนา ทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้เยาว์อาศัยอยู่ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนโดยชอบธรรม) 

2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว ของผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดย

เจ้าของบัตร) 

3. หลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น คำสั่งศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม, หลักฐานจดทะเบียน

รับบุตรบุญธรรม 

2.2. กรณีที่ผู้เยาว์ลงนามด้วยตนเอง แนบเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 2.1 คือ หนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 
 

3. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

3.1. เอกสารแยกตามประเภทนิติบุคคล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)) 

(ก) นิติบุคคลทั่วไป (บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วน) 

1. สำเนา หนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน 

2. สำเนา เอกสารรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ) 

3. หนังสือมอบอำนาจของบริษัท (กรณีผู้มีอำนาจลงนาม ไม่ใช่ บุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง) 

(ข) ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

1. สำเนา หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม 

2. หนังสือแต่งต้ังหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ใช่ผู้ที่มีลายมือชื่อไว้ในระบบทะเบยีน) 

(ค) สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า 

1. สำเนา หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม 

2. สำเนา หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. หนังสือแต่งต้ังหรือมอมอำนาจในการทำธุรกรรม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ใช่ผู้ที่มีลายมือชื่อไว้ในระบบทะเบยีน) 

3.2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

หมายเหตุ  รายชื่อธนาคารที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้  
 
 

1.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2.  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3.  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

4.  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5.  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 6.  ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

7.  ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 8.  ธนาคาร ออมสิน 9.  ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

10. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 11. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

13. ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 

 

รายชื่อธนาคารที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ดังนี้  
 

1.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2.  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3.  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

4.  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5.  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 6.  ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

7.  ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 8.  ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 9.   ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

10.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 11. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
 

  



��� คำแนะนำ ��� 

 
 

� กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) 

� กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. สำเนา หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี (พร้อมรับร้องสำเนาถกูต้อง) 

2. สำเนา สมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุน (พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

3. ใบสำคัญหน่วยลงทุน ฉบับจริง (เฉพาะกองทุนท่ีมีใบสำคัญหน่วยลงทุน) 

4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการลงลายมือชื่อ กรุณาลงนามลายมือชื่อใหม่ในเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

� กรณีเปลี่ยนบัญชีการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. สำเนา สมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับการรับเงินปันผล หรือการรับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุน (พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

� กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาพร้อมกับการสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัต ิกรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงนิฝาก (ลงลายมือชื่อให้ตรงกับลายมือชื่อท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

� เอกสารที่ย่ืนประกอบ โปรดรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ 

� เอกสารทุกชนิดที่ย่ืนต่อนายทะเบียน หากปรากฏว่ามีการแก้ไข ขูด ลบ ขีด ฆ่า ต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขทุกครั้ง  

� สถานที่ หรือที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของผู้ถือหน่วย ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ไม่ให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ปณ.ไปรษณีย์ 

� นายทะเบียนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้นายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วน 

� ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ฝากหนว่ยลงทุนไว้กับทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)  

(ระบบไรใ้บหน่วย Scripless) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรก

เกอร์) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชอียู่ 

� กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนนอกเหนือจากที่มีใบแบบฟอร์ม ใหใ้ช้แบบฟอร์มต่างหากจากแบบฟอร์มฉบับนี้ 

 


