
             

าคกูลลูมอขขไกแอขำคบใ 

Unitholder Name ………………………………………………………………………………………………………………….   Unitholder Number…………………………………………………..
นุทงลยวนหอืถูผอ่ืช                   นุทงลยวนหอืถูผ่ีทขลเ

..…………………………………………………………  etaD / ่ีทนัว

Unitholder Change of Details Form

emaN s’redlohtinU fo egnahC / นปเขไกแ นุทงลยวนหอืถูผอ่ืช

        บุคคลธรรมดา / Natural Person

……………………………………………… )yficeps esaelP( rehtO / )ุบะร( ๆ น่ือ          .sM / วาสงาน           .srM  / งาน   .rM / ยาน     

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  nosreP citsiruJ / ลคคุบิติน

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  sserddA / ูยอ่ีท

ไสัหร  .………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………  edoctsoP / ยีณษรป

…………………………… Facsimile / ราสรทโ  ..……………………………………… … …  eliboM / อืถอืม  .………………………………………  Telephone emoH / นาบทพัศรทโ

E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 euqehc eeyap tnuoccA / ะาพฉเมอรคดีขค็ชเนปเบัร

t depositnuocca knaB / กาฝนิงเีชญับาขเ

         
     : eman tnuoc เลขที่บัญชี / Account Number : 

เลขที่บัญชี / Account Number : 

cA / ีชญับอ่ืช   

             : eman tnuoccA / ีชญับอ่ืช   

 

 

 

          

: epyt tnuoccA / ีชญับทภเะรป        : hcnarB / าขาส        : eman knaB / ราคานธ   

: epyt tnuoccA / ีชญับทภเะรป        : hcnarB / าขาส       : eman knaB / ราคานธ   

xat gnidlohhtiw tcuded ot toN / ยาจ่ีท ณ ีษาภกัหหใมอยนิยมไ

.………..…………………………………………………… .oN DI xaT / รกาอีษาภยีสเูผวัตำจะรปขลเ ecruos ta xat gnidlohhtiw tcuded oT /  ยาจ่ีท ณ ีษาภกัหหใมอยนิย

ชื่อ-นามสกุล / First Name and Last Name   …………………………………………………………………………………………………………………………………

ลายมือชื่อแบบเดิม / Old Signature ลายมือชื่อแบบใหม / New Signature

ขาพเจามีความประสงคการหักภาษี ณ ที่จายสำหรับเงินปนผล (ถามี) แกไขเปน / I/We intend to change withholding tax deduction condition for any dividend (if occurred).

ขาพเจามีความประสงคใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (นายทะเบียนหนวยลงทุน) แกไขขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของขาพเจา ดังน�้

I/We intend to have Solaris Asset Management Company Limited change my/our unitholder’s information accordingly:

สถานที่ติดตอหรือสงเอกสารแกไขเปน / Change of Contact Details

วิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุนแกไขเปน / Change the method to receive redemption proceeds 

วิธีการชำระคาซื้อหนวยลงทุนแกไขเปน / Change the method to purchase/subscribe fund units 

ชำระผานบัญชีธนาคารของบริษัท

หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ / Automatic Transfer System (ATS)

เง่ือนไขการเลิกกองทุน (เฉพาะผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว) แกไขเปน / Condition for fund cancelation (only for unitholders of Long-Term Equity Fund (LTF))

investment units to other Long-Term Fund(s) according with the asset management company’s judgement.

 transfer investmentynapmoc tnemeganam tessa eht evah ot eergA / รวคมสน็หเ.จลบ ่ีทมาต น่ือวายะยะรนุหมวรนุทงอกงัยปไนุทงลยวนหยายนอโรากดัจทัษิรบหใมอยนิย
units to other Long-Term Equity Fund(s) according with the asset management company’s judgement. 

ไมยินยอมใหบริษัทจัดการโอนยายหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืน ตามท่ี บลจ. เห็นสมควร / Do not agree to have the asset management company transfer

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน แกไขเปน / Signature Change of Investor(s)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
ชั้น  8 อาคารลิเบอรตี้สแควร เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 66 2 624 6333  โทรสาร 66 2 624 6330



------------------------------------------------------------------------------

S-FUNDS 54-014

  Agent name and code                 Marketing                      License No.                   Input by                       Approved by                  Registrar

 

 

I/We hereby confirm that all information given is complete and accurate. This information shall be effective towards every fund I/we hold or every fund as stated according to 
the changes above until I/we make any request for changes later. 

 

 

to these changes only. I/We also agree to be bound with the agreements and condition sets according with the fund’s prospectus that I/we have invested on.

                  

nalp tnemtsevni raluger lecnaC / ำจะรปนปเนทุงลยวนหอ้ซืงสัำคกลิเกย

nalP tnemtsevnI ralugeR fo egnahC / นปเขไกแ ำจะรปนปเนทุงลยวนหอ้ซืงสัำค

 / นุทงอกอ่ืช Fund’s name etad evitceffE / ตแง้ัตลผีมยดโ

 / นุทงอกอ่ืช Fund’s name etad evitceffE / ตแง้ัตลผีมยดโ…………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………….. 

………………………………….. 

                                               นิงเนวนำจ         นุทงอกอ่ืช บาท

รษกัอวัตนปเนิงเนวนำจกอรก

  etad evitceffE / ตแง้ัตลผีมยดโ

Fund’s name        Amount                               Baht 

Amount in words 

……………………………….. 

                                                               นิงเนวนำจ         นุทงอกอ่ืช บาท

รษกัอวัตนปเนิงเนวนำจกอรก

  etad evitceffE / ตแง้ัตลผีมยดโ

Fund’s name        Amount                    Baht 

โปรดระบุวันที่ที่จะใหทำรายการซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ / Please specify the date for subscription plan      15
th
      25

th 
     30

th
 ของทุกเดือน / of every month  

โปรดระบุวันที่ที่จะใหทำรายการซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ / Please specify the date for subscription plan      15
th
      25

th
     30

th
 ของทุกเดือน / of every month  

Amount in words 

……………………………….. 

 )yficeps esaelP( rehtO / )ุบะร( ๆ น่ือ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………….…

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ot egnahC / นปเขไกแ

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

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

 นัว 51 าวกยอนมไ านหงวลบารท .จลบ หใรษกัอณษกัลยาลนปเำทยดโ งั่สำคนอถกิพเดไะจาวกนจปไอตบัคงับชใลผีมหใะลแ ีทนัทบัคงับชใลผีม ี้นบับฉนุทงลยวนหอืถผูลูมอขขไกแ: ขไนอื่งเ

กะรปญัคำสราสกอเบนแดไาจเพาีข้นนักมอรพ ีชญับกัหรากีมะจ่ีทนอก ลูมอขขไกแอขำคบอ

Condition: I/We agree to have this change in unitholder details to be immediately effective and will be effective until there is a cancelation order which is a written document 
for the asset management company. This document is to be acknowledged for at least 15 days before account deduction. With this document, I/we have attached important 
documents to support changes of information and details. I/We have also signed my/our signature to support that these documents are verified copies. Please consider these 
changes.   

tropssaP /draC noitacifitnedI fo ypoC /  นชาชะรปรตับานเำส

f House Registrationo ypoC / นาบนยีบเะทานเำส 

 e, Name, or SurnameltiT ni segnahC rof droceR fo ypoC / รากชารงาทงอขลุกสอ่ืช อืรห อ่ืช อ่ืชานหำนำคนย่ีลปเรากนาฐกัลหานเำส 

tnuoccA knaB fo ypoC / กาฝนิงเีชญับดุมสานเำส 

ecremmoC fo yrtsiniM eht yb noitacifitreC fo ypoC / ยชิณาพงวรทะรกยดโกออ่ีทงอรบัรอืสงันหานเำส 

yenrottA fo rewoP / จานำอบอมอืสงันห 

yenrottA dna yxorP htoB fo tropssaP/draC noitacifitnedI fo ypoC / จานำอบอมบัรูผะลแจานำอบอมูผงอขนชาชะรปรตับานเำส 

 )yficeps esaelP( rehtO / )ุบะร( ๆน่ือ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ และใหมีผลตอกองทุนที่ขาพเจาถืออยูทุกกองทุนหรือตามที่ไดแจงแกไขขางตนจนกวาขาพเจาจะขอเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ขาพเจารับทราบวาการแกไขน�้จะมีผลสมบูรณตอเมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบขอมูลและตอบรับการแกไขน�้แลวเทานั้น และขาพเจาตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนที่ขาพเจาไดลงทุนไวทุกประการ / We acknowledge that these changes will be fully effective once the registrar received, examine, and respond   

สำหรับเจาหนาที่ / For staff only

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน / Signature of Unitholder(s)

ซึ�งไดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน�้

ใบคำสั�ง
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