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ใบคาํขอเปลีย่นแปลงขอมลูลูกคาและวธิีการชําระบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย 
Request for Change of Client’s Particulars 

ทีม/สาขา 
Team/Branch ------------------------------------------------------------------- 

วนัที ่
Date  ------------------------------------- 

เลขทีบ่ญัชี                                            นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั 
Account No. --------------------------------------       Mr./Mrs./Miss/Company      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ประเภทบญัชีซ้ือขาย     Equity           Derivatives         BEX           FUND         All Account Type                                                ( ( ( ( โปรดระบุประเภทบญัชีซ้ือขาย )โปรดระบุประเภทบญัชีซ้ือขาย )โปรดระบุประเภทบญัชีซ้ือขาย )โปรดระบุประเภทบญัชีซ้ือขาย ) 
Account Type.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( Please  Select  Account Type ) ( Please  Select  Account Type ) ( Please  Select  Account Type ) ( Please  Select  Account Type )  
 
รหสัเจาหนาที ่
Marketing ID.------------------------------------- 

ช่ือ-นามสกุล 
Marketing Officer  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  1. ขอเปลีย่นแปลงช่ือ-นามสกุล / Change of Name-Surname 
    ไทย/Thai                นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั   
                                                                                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
    องักฤษ/English      Mr./Mrs./Miss/Company   
                                                                                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      (กรุณาแนบหลกัฐานการเปลีย่นแปลงชื่อ-นามสกุล สาํเนาบตัรประชาชน พรอมลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอง) 
     (Please summit certified true copy of Registration of Change of Name-Surname and ID Card ) 
 

  2. ขอเปลีย่นแปลงลายมือช่ือ / Change of Specimen Signature                           เปลีย่นทีอ่ยูทางอีเมลจากเดมิเป็น_______________________ 
           (กรุณาแนบบตัรตวัอยางลายเซ็น  / Please summit Specimen Signature Card)        E-mail address update to 
 

  3. ขอเปลีย่นแปลงทีอ่ยู    ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน    ( กรุณาแนบสาํเนาทะเบียนบาน / Please summit copy of  House Registration Certificate )                                        
             Change of Address            House Registration Certificate                                              
                                         ทีอ่ยูทีต่ดิตอ (ตองไมใชทีอ่ยูของบรษิทัหรือพนกังานบรษิทั)                    
                                             Address of Contact (Not the Company’s Address or Marketing Officer’s Address)         ConfirmConfirmConfirmConfirm    By_____________By_____________By_____________By_____________ 
                                              ทีอ่ยูในการแจงสทิธปิระโยชนตางๆ / Address of Corporate Announcement                         Tel.Tel.Tel.Tel.____________________________________________________     
                                                                                                                                                                                                               Date______Date______Date______Date__________________________________    
    เลขที ่                        อาคาร / หมูบาน                                              ซอย                                        ถนน 
     No.     ----------------------- Building / Mooban ---------------------------------------------- Soi   --------------------------------------- Road ------------------------------------------- 
    แขวง / ตาํบล                                                เขต/อาํเภอ                                                    จงัหวดั 
     Sub-District     -----------------------------------------------  District        ----------------------------------------------------- Province --------------------------------------------------- 
   รหสัไปรษณีย                                โทรศพัท   บาน                                    ทีทํ่างาน                                  มือถือ 
     Postcode          ------------------------------ Telephone Home ----------------------------------  Office     ---------------------------------- Mobile ----------------------------------  

 

  4. ขอเปลีย่นแปลงวธีิการตดิตอเพื่อชําระบญัชี / Change of Mode of Contact 
            ตดิตอทีบ่รษิทั                        พนกังานรบัสงเอกสาร                      ทางไปรษณีย 
                    By Myself                                            By Messenger                                                 By Mail 
 

  5. ขอเปลีย่นแปลงวธีิการรบั-ชําระเงนิเป็นวธีิดงัน้ี / Change Method of Settlement for Securities Trading to 

 
หกับญัชีอตัโนมตั ิ(โปรดระบุธนาคารทีต่องการใชดานลาง)                                  เปลีย่นการรบัเงนิปนัผลเป็นบญัชี เปลีย่นการรบัเงนิปนัผลเป็นบญัชี เปลีย่นการรบัเงนิปนัผลเป็นบญัชี เปลีย่นการรบัเงนิปนัผลเป็นบญัชี ATS ATS ATS ATS น้ีดวยน้ีดวยน้ีดวยน้ีดวย 
Payment & Receipt by ATS (Please specify the preferred bank for ATS below)         Change e-dividend same ATS 
                                                                                                                      ไมเปลีย่นแปลงการรบัเงนิปนัผลไมเปลีย่นแปลงการรบัเงนิปนัผลไมเปลีย่นแปลงการรบัเงนิปนัผลไมเปลีย่นแปลงการรบัเงนิปนัผล  Non change e-dividend 

 

 

ธนาคารทีต่องการใช ATS / รบัเงนิคาขาย                    กรุงเทพ         กสกิรไทย           ไทยพาณิชย           ยูโอบี          กรุงไทย  
Preferred Bank for ATS / Receipt from Company             BBL                     TFB                          SCB                            UOB                  KTB    
                                                                              ธนชาต          กรุงศรีฯ         ทหารไทย           แลนด แอนด เฮาส      ซีไอเอ็มบีไทย 
                                                                                  NBANK               BAY                     TMB                         LH BANK                           CIMBT 
สาขา                                             ประเภทบญัชี                                  เลขทีบ่ญัชี 
Branch ------------------------------------  Account Type ---------------------------  Account No. -------------------------------------------------------------------------------- 
(กรุณาแนบสาํเนาสมุดเงนิฝาก / Please summit copy of bank statement) 

 

 

ระหวางรอผลการอนุมตัิ ระหวางรอผลการอนุมตัิ ระหวางรอผลการอนุมตัิ ระหวางรอผลการอนุมตัิ ATSATSATSATS    ((((    บญัชี บญัชี บญัชี บญัชี ATS ATS ATS ATS ใหม ใหม ใหม ใหม ))))  While awaiting for While awaiting for While awaiting for While awaiting for new new new new ATS approvalATS approvalATS approvalATS approval 
  รบั/ชําระเงินแบบปจัจุบนั ( บญัชี ATS เดมิ )     โอนเงนิคาซ้ือเขาบรษิทั/รบัเงินคาขายเขาบญัชีใหม                      
                        Current method of settlement                               Pay-in Company’s account/Pay-in to new client’s bank account 

 

  6. ยกเลกิการใหฝากคาขายหลกัทรพัยเพื่อเป็นหลกัประกนัในบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยประเภทเงนิสดเป็นการถาวร 
           Revoke the permanent instruction for withhold of securities sales payment as collateral 
 

 
 
 

  7. อืน่ๆ / Other  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

                 
 
            ท ัง้น้ีการเปลีย่นแปลงใดๆ ขางตน ใหมีผลสาํหรบัรายการซ้ือขายต ัง้แตวนัที ่                                   เป็นตนไป 
                                                  Any changes as specified shall be effective as from ------------------------------ onwards. 
 
ขาพเจาในฐานะเจาของบญัชีหรือผูทีไ่ดรบัมอบหมายจากเจาของบญัชี ขอรบัรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเป็นจรงิทุกประการ และขาพเจาขอ
ยืนยนัวา ขอมูลใดๆ ทีข่าพเจาไมไดระบุเปลีย่นแปลงในเอกสารฉบบัน้ี ใหถือตามทีร่ะบุไวในใบคาํขอเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย หรือเอกสารอืน่ใดที่
ขาพเจาไดใหไวแกบรษิทัตามเดมิทุกประการ 
I, owner of this account / attorney-in-fact, certify that the information provided in this Request is true. I agree that if there is no request to change information as 
declared herein, the information as appeared in the Securities Trading Application Form of other related documents remains valid. 
 

 
ลงช่ือ                                                                                    ลูกคา 
Signed ----------------------------------------------------------------------------------- Client 

                                                                                   (                                                                                                      ) 
 
 
 

เจาหนาทีก่ารตลาด 
Marketing Officer 

 
 
------------------------------------- 
(                                            ) 

หวัหนาเจาหนาทีก่ารตลาด 
Head of Marketing Officer 

 
 
-------------------------------------- 
(                                             ) 

ตรวจสอบลายมือชื่อลูกคา 
Client’s Signature verify by 

 
 
------------------------------------- 
(                                            ) 

แกไขโดย 
Input by 

 
 
------------------------------------ 
(                                            ) 

ตรวจทานโดย 
Reviewed by 

 
 
------------------------------------- 
(                                             ) 

 


