
ใบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อมูลลูกค้า 
                                                                                                         Request for changes in customer’s data                      วันท่ี Date _____________________________________ 

 
ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________________________________เลขท่ีบัญชี ______________________________________________ 
I                                                                                                                                                                                                      Account Number 
มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้ให้ไว้กับบริษัทดังต่อไปนี้ ทั้งนีก้ารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้าให้มีผลกับทุกบัญชีที่มีอยู่กับบริษัทรวมถึง         
บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :  
require to change(s) my information as follows. I accept that change(s) of my information has been affected all accounts which I opened with the company included TFEX account :                                                                                                                   
                           ลูกค้าลงนาม 
                 /Customer’s signature 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(     ) 1.     ชื่อ และ/หรือ นามสกุลเปลี่ยนใหม่เป็น ไทย (Thai) _________________________________________________________________________ (………………………….……….....) 
 Name and/or Surname change to                
                  อังกฤษ (English) ____________________________________________________________________ (……………………….………….….) 

(     ) 2.     ลายมือชื่อ เปลี่ยนใหม่เป็น________________________________________________________________________________________________ (…………………….………….…….)                                 
                 Change existing signature                                                                                                                                                                                                       (ลายมือช่ือเดิม, Old signature) 
 
(     ) 3.     ท่ีอยู่/สถานท่ี                (     ) 3.1    สถานท่ีติดต่อทางไปรษณีย์ และติดต่อเมื่อปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น New mailing address and use for book closed of shares registration 
                 Address/Location        (     ) 3.2    สถานท่ีติดต่อโดยเจ้าหน้าท่ี Messenger (Contact address by messenger) 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีอยู่ใหม่เป็นท่ีอยู่เดียวกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน กรุณาแนบส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
Remark    : In the case that your new address is the same as on the Registered Address , please attach a certified copy of the  Registered Address. 

                 โปรดระบุ Please specify_________________________________________________________________________________________________ (……………………………...…..….) 
 
(     ) 4.     การมอบอ านาจให้กระท าการแทน                         
                 The power of attorney 
                 (     ) ขอมอบอ านาจให้________________________________________ตามหนังสือมอบอ านาจ        ลงวันท่ี_____________________________  (…………………………….….…….) 
                          Assigned to                                                                                        Power of attorney                  Date 
                 (     ) ขอยกเลิกการมอบอ านาจให้________________________________ตามหนังสือมอบอ านาจ        ลงวันท่ี_____________________________  (……………………………..……….) 
                          Revoke the power of attorney                                                            Power of attorney                  Date 
 
(     ) 5.     หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อ เปลี่ยนใหม่เป็น___________________________________เพิ่มเบอร์โทรศัพท์_________________________________ (……………………………..……….)           
                 Change phone number to                                                                                                Add phone number 
 
(     ) 6.     อีเมล์ เปลี่ยนใหม่เป็น____________________________________________________________________________________________________ (……………………………..……….) 
                 Change email address to 
                 บริษัทจะไม่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ใหม่ให้ในกรณีท่ีอีเมล์นั้นซ้ ากับอีเมล์ท่ีบริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน 
                 The company will not change to the new email address,  In case the company detect found  I use same email address in the company. 
 
(     ) 7.     เงื่อนไขการรับ/จ่ายเงินกับบริษัท ,การรับเงินปันผล (e-Dividend) เปลี่ยนใหม่เป็นใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)  
                 (กรุงเทพ   กสิกรไทย   ไทยพาณิชย์   ยูโอบี   กรุงไทย   ทหารไทย   กรุงศรีอยุธยา   ธนชาต   ซไีอเอ็มบีไทย) :-  
                 Change receipt /payment condition, e-Dividend request the ATS service at bank. (BBL, KBANK, SCB, UOB, KTB, TMB, BAY, TBANK, CIMB)                  
                 ระบุธนาคาร____________________________________________________สาขา_________________________________________________ 
                 Please specify bank                                                                                            Branch 
                 ประเภทบัญชี               (     ) ออมทรัพย์     (     ) กระแสรายวัน                         เลขท่ีบัญชีธนาคาร_______________________________________   (……………………………..……….) 
                 Account type                        Savings                  Current                                   Account no. 
 
(     ) 8.    การฝากเงินท่ีได้จากการขายหลักทรัพย์สุทธิไว้เป็นหลักประกัน (เลือกเพียงข้อเดียว) 
                Deposit the payment from net sell of securities as collateral.    (Please select one choice only)                                                                                                   
                (     ) 8.1     ในอัตราท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  มีผลตั้งแต่รายการซื้อขายวันท่ี_________________________เป็นต้นไป             (……………………….…………….) 
                                   In accordance with SET regulations, effective from trading date________onwards.                                           
                (     ) 8.2     ท้ังจ านวน  มีผลตั้งแต่รายการซื้อขายวันท่ี_________________________เป็นต้นไป                                                                                     (…………………….……………….) 
                                   Whole amount, effective from trading date ________ onwards. 

                (     ) 8.3     ยกเลิกการฝากเงินค่าขายหลักทรัพย์สุทธิไว้เป็นหลักประกัน  มีผลตั้งแต่รายการซื้อขายวันท่ี_________________________เป็นต้นไป       (…………………….……………….)                              
                                   Revoke the instruction of deposit the payment from net sell of securities as collateral, effective from trading date________onwards. 

(     ) 9.     การถอนเงินหลักประกันท่ีมีอยู่เพื่อช าระค่าซื้อกับบริษัทโดยระบบอัตโนมัติ   (เลือกเพียงข้อเดียว) 
                 Withdrawal of Cash Collateral with the company paid money via automated system.   (Please select one choice only.)  
                 (     ) 9.1     ให้ด าเนินการ มีผลต้ังแต่รายการซื้อขายวันท่ี___________________เป็นต้นไป                                                                                            (………………….………………….)      
                                    Allow the process of Cash Collateral, effective from trading date________onwards. 
                 (     ) 9.2     ยกเลิกการด าเนินการ มีผลตั้งแต่รายการซื้อขายวันท่ี__________________เป็นต้นไป                                                                                  (………………………….………….)                                    
                                    Cancelled allow the process of Cash Collateral, effective from trading date________onwards. 

(     ) 10.    อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify) ____________________________________________________________________________________ (……………………….…….……….)   

                  __________________________________________________________________________________________________________________ ___ 
                 โดยให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันท่ีท่ีลงในค าขอฉบับนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าขอยอมรับผลของการกระท าใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการท่ีบริษัทปฏิบัติ      
                  ตามค าขอของข้าพเจ้าทุกประการ 
                  All changes declared above will be in effect from the date as stated above and I hereby fully accept and agree to be responsible for all changes made by myself. 

 
***     โปรดลงนามในช่องหัวข้อท่ีท่านต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น Please sign on the subject, which you are required to change only.      

ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท For officer only                    
Marketing Officer Head of Marketing /  

Branch Manager 

Customer Credit Control and Middle Office Division 

Verify Signature by Key in by  Checker by 

  TFEX (    ) Yes (    ) No   

 

Revise : April 2017 



เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบกับหนังสือฉบับนี้  (เอกสารที่เป็นภาพถ่ายให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
Other documents to be submitted along with this document under various conditions. (All photocopies must be certified as true) 
 

1.     เปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล 
    Change Name and/or Surname 
    1.1     บุคคลทั่วไป               1.1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน และ 
               Natural Person                   Copy of new identification card and copy of new registered address and 
                                                 1.1.2 ส าเนาหนงัสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล และ 
                                                          Copy of the certificate of change Name and Surname and 
                                                 1.1.3 ส าเนาบัญชีธนาคารท่ีแสดงถึงเจ้าของบัญชี และ 
                                                          Copy of my bank statement showing the account holder and 

                                                                       1.1.4 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 
                                                                                Signature Card 
 
                          1.2     นิติบุคคล                    1.2.1 ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และ 
                                     Juristic Person                    Copy of affidavit issued by Ministry of Commerce not exceeding 1 year and 
                                                                       1.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
                                                                                 Copy of the identification card of the director empowered as signatory 
 

2.     เปลี่ยนลายมือชื่อ  ได้แก่  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จ านวน 1 ฉบับ  
    Change existing signature; Specify signature card is 1 sheet for H/O and 1 sheet for branch. 
 

3.     เปลี่ยนท่ีอยู่ / สถานท่ี 
    Change address / location 

3.1  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 Registered address  

   3.1.1 บุคคลทั่วไป       ได้แก่     ส าเนาทะเบียนบ้านใหม่  
             Natural Person                Copy of the new registered address 
   3.1.2 นิติบุคคล            ได้แก่    ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี 
             Juristic person                 Copy of affidavit issued by Ministry of Commerce not exceeding 1 year 
 

4. เปลี่ยนเงื่อนไขการรับ/จ่ายเงินจากบริษัทฯ  ได้แก่  ส าเนาสมุดเงินฝาก หรือส าเนา Bank Statement โดยในส าเนาจะต้องปรากฎชื่อและเลขท่ีบัญชีของลูกค้าเท่านั้น และไม่เป็น        
บัญชีร่วม และกรณีขอใช้บริการ ATS ให้แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากด้วย 
Change receipt/payment condition; copy of the passbook or copy of the bank statement, by the all copied requested must appear the name and account number of the only 
customer, expect in case request the ATS service bank must receive the request for deduction of deposit. 

 
5.     การมอบอ านาจให้กระท าการแทนตน 

    Change the power of attorney 
5.1 หนังสือมอบอ านาจฯ และเอกสารตามข้อ 1.1.1 ของผู้รับมอบอ านาจ และค่าอากรแสตมป์  

The power of attorney and the document according to 1.1.1 of appointee and stamp duty fee. 
 

5.2   แบบแสดงข้อมูลของผู้รับมอบอ านาจ (KYC ของผู้รับมอบอ านาจ) 
        The form of attorney (KYC of attorney) 

 
 
 
           

                                                                                                                                                                                                                                                        

    


