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       แบบคาํขอเปลี�ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (สําหรับกรณีกองทุนรวม)    

                         Request Form for Change of Investment Unitholder’s Information (Applicable only Mutual Fund) 
           วนัที� / Date ……………………………….………………..………………… 
              เรียน ผูจ้ดัการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา ………………………………………………………………………………. 
              To The Manager, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Branch 
              ตามที�ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / บริษทั / (Whereas I/We, Mr. / Mrs. / Miss. / Juristic Person) …………………………………………………………………...……………………………………………….…… 

     เลขที�ทะเบียนลูกคา้ (โปรดระบุ) Client Registration No. (Please specify) …………………………….………………………………….……………………………………………………………………………….... 
สาํหรับเจา้หนา้ที�ธนาคารพิมพร์ายละเอียดดว้ยเครื�อง Printer (For the Bank’s officer to print the printer’s details) 
 
 

 เป็นผูใ้ชบ้ริการซืVอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั และผูใ้ชบ้ริการซืVอขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
(หากมี) ปรากฏรายละเอียดตามใบคาํขอใชบ้ริการกองทุน และสญัญาใชบ้ริการซืVอขายหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) (หากมี) นัVน ขา้พเจา้ขอแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมเกี�ยวกบั
หน่วยลงทุนในท ะเบี ยนลูกค้า ดังนีV  am/are a user of trading services of investment units of mutual fund provided by  SCB Asset Management Company Limited and a user of trading services of investment units through Omnibus 
Account provided by The Siam Commercial Bank Public Company Limited (if any), details as specified in  the application for mutual fund services and the agreement for trading services of investment units of mutual fund through 
Omnibus Account (if any). I/We would like to change the information regarding investment unit in the client registration as follows:  

 ขอ้มูลเดิม (Former Information) ขอ้มูลใหม่ (New Information) 

  1. เลขที�หนงัสือเดินทาง (Passport No.)   
  2. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (Taxpayer ID No.)   
   3. กรณีเปิดบัญชีกองทุนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ (In the case where the investment account has  

    been opened through The Siam Commercial Bank Public Company Limited) 
 
             3.1 คาํสั�งเกี�ยวกบัการรับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล (หากมี) สําหรับกรณีที�ไม่มีการ     

           ใช้บริการ Omnibus Account  
                   (Order in respect of the redemption price of investment units and dividends to  
                   be received (if any) with no Omnibus Account services) 
 
             3.2 คาํสั�งเกี�ยวกบัการรับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล (หากมี) และคาํสั�งเกี�ยวกบัการหัก 

           เงินจากบัญชีเงินฝากเพื�อชําระค่าซืV อหน่วยลงทุน (เฉพาะกรณีที�มีการใช้บริการ  
           Omnibus Account)  

                   (เลอืกได้เฉพาะบัญชีเงินฝาก ธ. ไทยพาณิชย์ เท่านัYน)   
                   (Order in respect of the redemption price of investment units and dividends to be  

            received ( if any)  and order in respect of deposit account for payment of 
            investment units purchase price (In the case where the investment units are  
            traded through the Omnibus Account services only) 

                   (can choose only the deposit account of The Siam Commercial Bank Public  
           Company Limited) 

      บญัชีเงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย ์เลขที� ……………………… 
      (deposit account of The Siam Commercial Bank Public  
      Company Limited No. _____) 
      เช็ ค ขี ด ค ร่ อ ม เฉ พ า ะ สั� ง จ่ าย ใ น น า ม ข อ ง ข้ า พ เจ้ า 
     (a crossed cheque payable to me/us which my/our  
      name is specified as the payee) 
      PromptPay (ทัV ง นีV  ข้ า พ เจ้ า ไ ด้ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร 
      พ ร้อ ม เพ ย์ (PromptPay) ที� อ้า ง อิ ง กับ เล ข ป ระ จําตัว 
      ประชาชน และขา้พเจา้จะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา) 
     (PromptPay Service (where I already applied for  
     PromptPay Service with the personal identification  
     number as the reference number of such PromptPay)) 

      บญัชีเงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย ์เลขที� …………………… 
..... (deposit account of The Siam Commercial Bank Public  
      Company Limited No. _____) 
      เช็ ค ขี ด ค ร่ อ ม เฉ พ าะ สั� ง จ่ าย ใ น น า ม ข อ ง ข้าพ เจ้า 
     (a crossed cheque payable to me/us which my/our  
      name is specified as the payee) 
      PromptPay (ทัV ง นีV  ข้ า พ เจ้ า ไ ด้ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร 
      พ ร้อม เพ ย์ (PromptPay) ที� อ้าง อิงกับ เล ขป ระจําตัว 
      ประชาชน และขา้พเจา้จะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา) 
     (PromptPay Service (where I already applied for  
     PromptPay Service with the personal identification  
     number as the reference number of such PromptPay)) 

   4. กรณี เปิดบัญชีกองทุนผ่านบุคคลอื�นที�ไม่ใช่ ธ.ไทยพาณิชย์ (In the case where the  
    investment account has been opened through other agent which is not The Siam  
    Commercial Bank Public Company Limited) 

 
      ค ําสั�งเกี�ยวกับการรับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล (หากมี) (Order in respect of the  

    redemption price of investment units and dividends to be received (if any) 
 
 

     เข้าบัญชีเงินฝาก ธ. .....................................................  
     เลขที�  ....................................................................... 
     (credit into the deposit account of ....................................  
     No. ...................................................) 
      เช็ ค ขี ด ค ร่ อ ม เฉ พ า ะ สั� ง จ่ าย ใ น น า ม ข อ ง ข้ า พ เจ้ า 
     (a crossed cheque payable to me/us which my/our  
      name is specified as the payee) 
      PromptPay (ทัV ง นีV  ข้ า พ เจ้ า ไ ด้ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร 
      พ ร้อ ม เพ ย์ (PromptPay) ที� อ้า ง อิ ง กับ เล ข ป ระ จําตัว 
      ประชาชน และขา้พเจา้จะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา) 
     (PromptPay Service (where I already applied for  
     PromptPay Service with the personal identification  
     number as the reference number of such PromptPay)) 

      เขา้บญัชีเงินฝาก ธ. ..........................................................  
      เลขที� ............................................................................... 
      (credit into the deposit account of ..................................   
      No. ...................................................) 
      เช็ ค ขี ด ค ร่ อ ม เฉ พ าะ สั� ง จ่ าย ใ น น า ม ข อ ง ข้าพ เจ้า 
      (a crossed cheque payable to me/us which  
       my/our name is specified as the payee) 
      PromptPay (ทัV ง นีV  ข้ า พ เจ้ า ไ ด้ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร 
      พ ร้อม เพ ย์ (PromptPay) ที� อ้าง อิงกับ เล ขป ระจําตัว 
      ประชาชน และข้าพเจ้าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา) 
     (PromptPay Service (where I already applied for  
     PromptPay Service with the personal  
      identification number as the reference number of  
      such PromptPay)) 

 5. การหกัภาษี ณ ที�จ่ายเงินปันผล (ถา้มี) (Withholding Tax for Dividend (if any))   
   l. อื�น ๆ (โปรดระบุ) (ยกเวน้คาํนาํหนา้นาม, ชื�อ-นามสกลุ, ที�อยูใ่นการจดัส่งเอกสาร และที�

อยูต่ามทะเบียนบา้น) Other (Please specify) (Other than titles, name-last name, delivery 
address and house registration address)  

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

  

  

  

  
 

  
 ทัVงนีV  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารประกอบแบบคาํขอฉบบันีV  ซึ� งไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งมาเพื�อประกอบการพิจารณาดงันีV  
 Together with this Request Form, I/We have attached the certified true and correct copies of the relevant evidence and supporting documents for your consideration as follows: 

 

                 สําเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์(ที�ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)                                  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝาก             สาํเนาทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง 
                 Copy of Affidavit issued by the Ministry of Commerce (issued not more than 1 month)                        Copy of deposit account passbook            Copy of house registration / Personal ID card / Passport  

                                 

  หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก เฉพาะกรณีที�แจ้งเปลี�ยนแปลงข้อมูลเกี�ยวกับบัญชีเงนิฝากสําหรับหักชําระค่าซืYอ/จองซืYอหน่วยลงทุน สําหรับบัญชีหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) (หากมี)  
   Consent letter for bank account deduction, only for the purpose of changing information regarding the bank account using for the payment of investment units purchase/ subscription of investment units for Omnibus  

Account (if any) 
 

“ขา้พเจา้ตกลงยอมรับว่า “I hereby agree and accept that; 
1. กรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้จง้วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล หรือกรณีที�ขา้พเจา้แจง้วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผลไวก้บับริษทัจดัการ แต่ปรากฏว่าบริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการ

ตามความประสงคด์งักล่าวของขา้พเจา้ไดเ้นื�องจากขา้พเจา้ไม่ไดส้มคัรใชบ้ริการพร้อมเพย ์ (PromptPay) ที�อา้งอิงกบัเลขประจาํตวัประชาชน หรือยกเลิกบริการพร้อมเพย ์ (PromptPay) หรือเหตุอื�นใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงขอรับเงิน 
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล โดยวิธีเชค็ขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามของขา้พเจา้ และส่งให้ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์

 In the case where I do not inform the Management Company of the way for receiving of the redemption price of investment units and/or dividends or in the case where I inform the Management Company of the way for receiving 
of the redemption price of investment units and/or dividends but the Management Company cannot proceed according to such way since I still have not applied for PromptPay Service with the personal identification number as 
the reference number of such PromptPay or I already cancelled my PromptPay Service or due to other reasons, I agree to accept the redemption price of investment units and/or dividends by an issuance of a crossed cheque 
payable to me which my name specified as the payee and delivery of such crossed cheque via mail. 

2. กรณีที�ขา้พเจา้ขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (หากมี) โดยนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ที�มีอยูก่บั ธ.ไทยพาณิชย ์  บริษทัจดัการจะนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าวภายในเวลา st.tt น. ของวนัที�มีการชาํระ 
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (หากมี) แลว้แต่กรณี 

 In the case where I receive the redemption price of investment units and/or dividends (if any) by crediting into my account opened with The Siam Commercial Bank PCL, the Management Company will credit the amount into 
such account within 10:00 A.M. in the payment day of the redemption price of investment units and/or dividend (if any), as the case may be. 

3. กรณีที�ขา้พเจา้ขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (หากมี) โดยนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ที�มีอยูก่บัธนาคารอื�นที�ไม่ใช่ ธ.ไทยพาณิชย ์ บริษทัจดัการจะนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักล่าวภายในเวลา sv.tt น. ของ
วนัที�มีการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (หากมี) แลว้แต่กรณี 

 In the case where I receive the redemption price of investment units and/or dividends (if any) by crediting into my account opened with other banks which are not The Siam Commercial Bank PCL, the Management Company will 
credit the amount into such account within 12:00 P.M. in the payment day of the redemption price of investment units and/or dividend (if any), as the case may be. 

 
 
 
 
 

 



REGISTRAR 2/001 (16/01/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                             2 | 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

สําหรับถ่ายเอกสารบัตรประจําตวัประชาชน For Photo Copy of ID Card 

 
 
4. กรณีที�ขา้พเจา้ขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (หากมี) โดยนาํส่งเงินให้แก่ขา้พเจา้ผา่นระบบพร้อมเพย ์ (PromptPay) ที�อา้งอิงกบัเลขประจาํตวัประชาชน บริษทัจดัการจะนาํส่งเงินให้แก่ขา้พเจา้ผา่นระบบพร้อม

เพย ์(PromptPay) ภายในเวลา sw.tt น. ของวนัที�มีการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (หากมี) แลว้แต่กรณี (ซึ� งเวลาดงักล่าวเป็นเวลาตามที� บริษทั เนชั�นแนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จาํกดั กาํหนด)  
  In the case where I receive the redemption price of investment units and/or dividends (if any) by way of PromptPay Service with the personal identification number as the reference number of such PromptPay, the Management 

 Company will credit the amount via PromptPay Service within 3:00 P.M. in the payment day of the redemption price of investment units and/or dividend (if any), as the case may be (provided that such time limit is designated by 
 National ITMX Co., Ltd.).   

  5. กรณีที�ขา้พเจา้ขอเปลี�ยนแปลงคาํสั�งเกี�ยวกบัการรับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล (หากมี) และคาํสั�งเกี�ยวกบัการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื�อชาํระค่าซืVอหน่วยลงทุน สาํหรับกรณีที�มีการใชบ้ริการ Omnibus Account กบั ธ.ไทยพาณิชย ์
    ตามตารางขา้งตน้นัVน ให้ถือว่าข้าพเจ้าขอเปลี�ยนแปลงบัญชีเงนิฝากสําหรับรับเงนิค่าขายคนืและเงนิฝันผล (หากมี) สําหรับการใช้บริการซืYอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจดัการด้วย 

   In the case where I request for change regarding the order in respect of the redemption price of investment units and dividends to be received (if any) and order in respect of deposit account for payment of investment units  
   purchase price in the case where the investment units are traded through the Omnibus Account services provided by The Siam Commercial Bank Public Company Limited as stated above, it shall be deemed that I have  
   requested for change of the deposit account in respect of the redemption price of investment units and dividends to be received (if any) for the use of trading services of investment units of mutual fund provided by  
   the Management Company.  

 
 ทัYงนีY บริษัทจดัการมีสิทธิเปลี�ยนแปลงเวลาตามข้อ c. ถึงข้อ e. ได้ตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด” 

 The Management Company is entitled to change the time limits in clauses 2. to 4. as the Management Company deems appropriate without prior notice.”  
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล และ/หรือ หลกัฐานและเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตามความจริงทุกประการ ขา้พเจา้รับทราบวา่การแกไ้ขนีVจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื�อธนาคารไดต้รวจสอบขอ้มูล และตอบรับการแกไ้ขนีVแลว้เท่านัVน 
 นอกจากการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลตาม แบบคาํขอนีVแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขต่าง ๆ ตามใบคาํขอใชบ้ริการกองทุน และสัญญาใชบ้ริการซืVอขายหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน 
 (Omnibus Account) (หากมี) ที�ไดท้าํไวแ้ลว้นัVน มีผลใชบ้งัคบัต่อไปตามเดิมทุกประการ  
 I/We hereby represent and warrant that all information and/or the relevant evidence and documents aforementioned are true and correct in all respects, and acknowledge that any change under this request form will be valid 

only if the Registrar has reviewed and accepted of such changes. Any other information that has not been requested for change hereunder shall still be valid under the terms and conditions of the existing application for the 
use of mutual fund services and the agreement for trading  
services of investment units of mutual fund through Omnibus Account (if any). 

 

               ลงชื�อ ……………………………………………………ลูกคา้                                ลงชื�อ ……………………………………………………ลูกคา้ 
 

 

               ลงชื�อ ……………………………………………………ลูกคา้                                ลงชื�อ ……………………………………………………ลูกคา้ 
  

 

 

         โทรศพัทบ์า้น/ที�ทาํงานที�ติดต่อไดข้องลูกคา้  (Home/Office Telephone) …………………….…………....……….…… โทรศพัทมื์อถือที�ติดต่อไดข้องลูกคา้  (Mobile Phone) …………………………………….………. 
         จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ (E-mail Address) …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………….……….. 
 
            ลูกค้าสามารถสอบถามผลการเปลี�ยนแปลงข้อมูลตามแบบคําขอฉบับนีYได้ ณ สาขาของธนาคารทุกแห่งทั�วประเทศ ตัYงแต่วันทําการที� k นับจากวันที�ธนาคารได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    โปรดส่งชุดคาํขอฯ และเอกสารประกอบทัYงหมด ผ่านระบบ OPWIS โดยเลอืกวตัถุประสงค์ “REG-เปลี�ยนแปลง…” มาที�ปฏบิัตกิารธุรกจิบริการหลกัทรัพย์ ทมีบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 2 (OC 2833)  
    โทร.0-2128-2336-7 และต้นฉบับเอกสารให้จัดเกบ็ไว้ที�สาขาเพื�อตรวจสอบ 

  

สําหรับสาขา (For Branch’s only) 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารทัVงหมดกบัฉบบัจริง/ตน้ฉบบัแลว้ (Verified against the original documents by) 

 
 

……………….………………………………………….. 
ผูมี้อาํนาจลงนาม (หวัหนา้ธนกิจ/ธุรกิจขึVนไป) พร้อมตราประทบั และระบเุลขที�บตัรพนกังาน  

นายทะเบียน (Registrar) 

 
บนัทึกโดย ………………………………………………… 
 
วนัที�บนัทึกรายการ ………………………………………… 
(Recorded by / Record on) 

 
อนุมติัโดย ……………………….………………….… 
 
วนัที�อนุมติัรายการ ………………….………………… 
(Approved by / Approve on) 

Signed Unitholder Signed Unitholder 

Signed Unitholder Signed Unitholder 


