
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้
would like to change following information as a unitholder

FundConnext

ข้าพเจ้า I,

ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Information
ข้อมูลนิติบุคคล Juristic Investor Information

เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ - นามสกุล Change Title, Name - Surname

เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล Change Juristic Investor Name
เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อของนิติบุคคล Change Juristic Investor contact person

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Change Bank Account for Subscription

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ Change Address
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ
Residence Registration Address / Address in Home Country

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

เปลี่ยนแปลงคำสั่งหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล
Change the deduction of Withholding Tax against Dividend Payment

ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Consent ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Do not consent

เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ Change other information

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address

บัญชีหลัก ธนาคาร สาขา เลขบัญชี ชื่อบัญชี
Main Bank Account Bank

เพิ่ม
Add

ยกเลิก
Cancel Branch Account No. Account Name

บัญชีหลัก ธนาคาร สาขา เลขบัญชี ชื่อบัญชี
Main Bank Account Bank

เพิ่ม
Add

ยกเลิก
Cancel Branch Account No. Account Name

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล
Change Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

เลขบัตรประชาชน ID Card

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในช่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
Please fill in the information you would like to amend/update and attach the related document(s)

แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form

(โปรดแนบแบบฟอร์มการขอหักบัญชีเงินฝาก) (Please attach Consent Letter for Automatic Direct Debit)

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.

เปลี่ยนอีเมล์ Change E-mailเปลี่ยนเบอร์มือถือ Change Mobile
เปลี่ยนลายเซ็นผู้ถือหน่วยลงทุน Change Unit Holder's Signature

ลายเซ็นเดิม Old Signature ลายเซ็นใหม่ New Signature

Page 1/2

วันที่ Date --

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เปลี่ยนแปลงข้อมูล customer's profile (KYC)

* *



FundConnext
แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form

Page 2/2

หากนิติบุคคลมีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้
In case of juristic person authorize attorney, the following documents are required

หนังสือมอบอำนาจ Power of Attorney
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ Copy of ID Card of Grantor and Attorney

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (แล้วแต่กรณี)
Documents related to changed/modified information (Required for some cases)

สำเนาทะเบียนสมรส Copy of Marriage Certificate
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล Copy of name change certificate
สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก Copy of front page of Passbook

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

สำเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
Copy of certificate for corporate name change (Issued within 6 months)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการและยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะมีผลทันทีเมื่อ
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
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.

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

( )

เอกสารแสดงตน (ยื่นทุกกรณี) Identity Document (Required for all cases)
หลักฐานและเอกสารประกอบ Supplimentary Document

บุคคลธรรมดา Individual Investor
สำเนาบัตรประชาชน Copy of ID Card

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนาม
Copy of ID Card of Authorized Director

นิติบุคคล Juristic Investor
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)

*
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บันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (Customer’s Profile) 
ข้อมูลส่วนบุคคล  
ช่ือ-นามสกลุ (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ............................................................................................................................ 
เพศ :  ชาย  หญิง  วนัเดือนปีเกิด (พ.ศ) :  /  /  สัญชาติ : ………………......................................  
บตัรประชาชน เลขท่ี : ......................................วนัออกบตัร.....................วนัหมดอายบุตัร.....................บตัรตลอดชีพ  
ระดับการศึกษา : ต ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อื่นๆ ..........................................  
โทรศพัทบ์า้น......................................................มือถือ.....................................................อีเมล................................................ 
สถานภาพ : โสด      สมรส      หยา่     หมา้ย  
ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)  
บตัรประชาชน เลขท่ี : ............................................................ วนัหมดอายบุตัร.. ..................................  บตัรตลอดชีพ  
สถานท่ีท างาน............................................ ประเภทธุรกิจ.............................................สัญชาติคู่สมรส...................................  
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  
สถานท่ีท างาน :…………………………………ต าแหน่งงาน : ……………..………รายไดร้วมต่อปี :…………..........บาท  
อาชีพ : ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนกังานบริษทัเอกชน     เจา้ของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตวั      นกัเรียน/นกัศึกษา  
พ่อบา้น/แม่บา้น/ไม่ไดท้  างาน   เกษียณอาย ุ   อาชีพอิสระ    อื่นๆ.....................................  
ประเภทธุรกิจ : ……………………………...………… ..ประเทศท่ีมาของรายได ้:…………………………………………  
แหล่งที่มาของรายได้ : เงินเดือน / ธุรกิจส่วนตวั   มรดก   ดอกเบ้ีย / เงินปันผล  
เงินเกษียณ   ค่าเช่า   อื่นๆ......................  
วัตถุประสงค์ในการลงทุน  
เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้ 
เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง  
เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขึ้น  
เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้ 
ภาระทางการเงินต่อปี : ........................................บาท จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะลงทุนแต่ละคร้ัง..........................................บาท  
ท่ีอยู่และสถานท่ีท างาน  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
เลขท่ี ......................... หมู่ท่ี ............ หมู่บา้น/อาคาร ................................. ชั้น ......... ซอย .....................................................  
ถนน ................................................แขวง/ต าบล ............................................ เขต/อ าเภอ ...................................................... 
จงัหวดั ........................................รหสัไปรษณีย ์........................................... ประเทศ ............................................................  
โทรศพัท ์: ……………………..โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : …………………..โทรสาร : …………………………………………  
 



บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา  จ ากัด   
เลขท่ี 923  โครงการบล็อก 28  อาคารเอ  ชั้นท่ี 2  และชั้นท่ี 3  
ซอยจุฬา 8 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330    
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ท่ีอยู่ปัจจุบันและท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้  ตามท่ีอยูท่ะเบียนบา้น อื่นๆ (โปรดระบุ)  
เลขท่ี ......................... หมู่ท่ี ............ หมู่บา้น/อาคาร ........................................ ชั้น ......... ซอย ..............................................  
ถนน .............................................แขวง/ต าบล .......................................... เขต/อ าเภอ ........................................................... 
จงัหวดั .........................................รหสัไปรษณีย ์.......................................... ประเทศ ............................................................  
โทรศพัท ์: ………………….……..โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : ……………………..โทรสาร : ....................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน ตามท่ีอยูท่ะเบียนบา้น อื่นๆ (โปรดระบุ)  
เลขท่ี ......................... หมู่ท่ี ............ หมู่บา้น/อาคาร ....................................... ชั้น ......... ซอย ................................................  
ถนน .............................................แขวง/ต าบล ........................................... เขต/อ าเภอ ........................................................... 
จงัหวดั ..........................................รหสัไปรษณีย ์......................................... ประเทศ .............................................................  
โทรศพัท ์: ………………………..โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : ……………………..โทรสาร : …………………………………….  
สถานที่ท่ีต้องการให้ติดต่อหรือส่งเอกสาร :  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  ท่ีอยูปั่จจบุนั  ท่ีอยูท่ี่ท  างาน  
ข้อมูลเพิม่เติม  
มีการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  ไม่เคย   เคย  
อยูใ่นระหว่างการฟ้องร้องหรือไม่      ไม่มี   มี  
เคยถูกปฏิเสธการเปิดบญัชีจากบริษทัหลกัทรัพยอ์ื่นหรือไม่   ไม่เคย  เคย  
มีความสัมพนัธ์กบันกัการเมืองหรือไม่      ไม่มี  มี  
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ 20)      ไม่จดทะเบียน  จดทะเบียน  
ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรม  
บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทุกรายการ   ไม่มี   มี  
บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมในทุกรายการ  ไม่มี   มี  
ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้มูลท่ีไดล้งนามในเอกสารฉบบัน้ีตามใบขอ้มูลของลูกคา้ บนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของผูล้งทนุ 
(Customer’s Profile) เป็นขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นปัจจุบนั โดยหากมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้มูลใดๆ ขา้พเจา้ตกลงจะแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือตามช่องทางท่ีบริษทัไดก้ าหนด  
เอกสารประกอบสาคัญของผู้ลงทุนพร้อมลงนามรับรองเอกสาร  
ส าเนาบตัรประชาชน (หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล) พร้อมเซ็นก ากบั 
ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ -นามสกุล (กรณีมีเปล่ียนแปลงช่ือ -นามสกุล) พร้อมเซ็นก ากบั 
ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก (กรณีมีเปล่ียนแปลงช่ือ -นามสกุล) พร้อมเซ็นก ากบั 
 

ลายมือช่ือเจา้ของบญัชี ___________________________  
(.............................................................) 

วนัท่ี _____ /_____ /_____  

*

*




