
 

 
 
ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน                             
 
 

มีความประสงคจ์ะขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน  ดงันี                   (โปรดกรอกรายละเอยีด) 

 
    ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน   
 
    ชื�อผูต้ดิต่อ 
  
    สถานที�ตดิต่อ 
 
    วธิกีารรบัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และเงนิปนัผล                                                 
 
         เขา้บญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ ธนาคาร............................สาขา...........................ประเภท........................เลขที�บญัช.ี......................................... 
  
         เชค็ขดีครอ่มสั �งจ่ายในนามของขา้พเจา้และนําสง่ทางไปรษณีย ์
 
    การหกัภาษ ีณ ที�จา่ย กรณีที�ไดร้บัเงนิปนัผล / Withholding tax at source for dividend payment 

         หกัภาษ ีณ ที�จา่ย/To deduct the withholding tax at source  เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ/ีTax ID.   

          ไมห่กัภาษ ีณ ที�จา่ย/Not to deduct any withholding tax 
 

    อื�นๆ ระบุ............................... 
Other   .............................  Change To ...............................................................................................................................................  
    

 
 
 

 
 
 
ขา้พเจา้ขอใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั แกไ้ขขอ้มลูของขา้พเจา้ตามที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และขอรบัรองว่าขอ้มลูขา้งตน้ถูกตอ้งตรงตาม
ความเป็นจรงิทุกประการ / I/we allow LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD. to amend or update my/our profile as of the above 
information and certify the correctness of the above information. 
ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื ผูแ้ทนตามกฏหมาย                    ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน (กรณเีพิ�ม และ/หรอื เปลี�ยนลายมอืชื�อของผูถ้อืหน่วย) 
 
 
 
 
 

สาํหรบัตวัแทนขาย / For Selling Agent use only สาํหรบันายทะเบยีน / For Registrar use only 
 
 
 

   

 
 

Unitholder Name 
 

Unitholder ID. 
 

Change of Unitholder’s Information 

 
(Please complete in detail) 
 

Unitholder Name 
 
Contact Name 

Contact/Mailing Address 

Signature of Unitholder or Legal Representative Unitholder Signature (In case of add and/or change Unitholder) Signature) 

…………………………………………………… 
เลขที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ลงทุน 

Payment Type of Redemption Proceeds and Dividend 

Account Payee Cheque in my/our name via registered mail 

Credit my/our Deposit Account Bank                     Branch                    Type                       A/C No. 

      
- - - 

      

แกไ้ขเป็น 
 Change To ……………………………………………………………………………….............................................. 

……………………………………………………………………………….............................................. 
แกไ้ขเป็น 
 Change To 

แกไ้ขเป็น 
 Change To 

แกไ้ขเป็น / Change To 
 

          

แกไ้ขเป็น 
 

บตัรประชาชน/Identification Card  
Passport (Foreigner Only)   

บตัรขา้ราชการ/Gov. ID Card  

Passbook with A/C NO. and name 

หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์Registration Certificate   
บตัรประชาชนผูม้อีาํนาจ/ID Card of Authorized Passbook with A/C NO. and name 

บตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ/ีTax ID Card  หนงัสอืมอบอาํนาจ/Power of Attorney 

กรณุาแนบสาํเนาพร้อมลงลายมือชื'อรบัรองเอกสารดงันี  /  Please attach copies of document with certifying signature as following 
บคุคลธรรมดา / Individual นิติบคุคล / Corporate 

สมดุเงนิฝากหน้าที�มชีื�อและเลขที�บญัช ี สมดุเงนิฝากหน้าที�มชีื�อและเลขที�

เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั iน 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
11 Q.HOUSE Sathon Building 14th Fl., South Sathon Rd., Thugmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 02 286 3484, 02 679 2155 Fax. 02 286 3585, 02 679 2150                        www.lhfund.co.th  วนัที� 

Date 

 
…………………………………………..… 

คาํขอแก้ไขข้อมูลผูถื้อหน่วย / Amendment Form 

แกไ้ขเป็น 
 Change To ………………………………………………………………………………............................................. 

ตวัแทน/สาขา : 
Selling Agent / Branch Name 

ผูบ้นัทกึ/Data Input by : ผูร้บั/Receive by : 

วนัที�/Date :  วนัที�/Date :  

ผูอ้นุมตั/ิAuthorizer : 

วนัที�/Date :  

 

 


