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                                      แบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูล (กรณีนิติบุคคล) 
 

 
                                                                                              

 
                                                                                                    วนัที ่
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูลกูค้ำนิติบคุคล 

ชือ่นติบิุคคล _____________________________________________________________ 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 

เลขทีห่นงัสอืจดทะเบยีน / รหสั SWIFT Code 

โดย นาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________________________ผูม้อี านาจกระท าการแทน / ผูร้บัมอบอ านาจ 

 

ส่วนท่ี 2 ขอเปล่ียนแปลงข้อมูล 
1. ขอเปล่ียนแปลงช่ือนิติบุคคล ตามหนงัสอืรบัรอง ทีอ่อกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ ฉบบัลงวนัที_่________________ 
   จากเดมิ ________________________________________________________ เปลีย่นเป็น_________________________________________________________ 

2. ขอเปล่ียนแปลงข้อมลูในเอกสำรแสดงตน และ/หรือ ประเภทเอกสำรแสดงตน 
ประเภทเอกสารแสดงตนทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลง  

      ทะเบยีนนิตบิคุคล  หนงัสอืจดทะเบยีน   รหสั SWIFT Code 

   จากเดมิเลขที ่ เปลีย่นเป็น  

3. ขอเปล่ียนแปลงตรำประทบั ตามแบบ บอจ.4 ทีอ่อกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ ฉบบัลงวนัที_่________________ 
 
   จากเดมิ ________________________________________________________ เปลีย่นเป็น ________________________________________________________ 

4. ขอเปล่ียนแปลงผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน / ผูร้บัมอบอ ำนำจ ตามหนังสอืรบัรอง ทีอ่อกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ / หนงัสอืมอบอ านาจ ฉบับลงวนัที_่_____________ 
   เปลีย่นแปลง 
   จากเดมิ นาย / นาง / นางสาว _______________________________________ เปลีย่นเป็น นาย / นาง / นางสาว_________________________________________ 
        เพิม่          ยกเลกิ 
   นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________ นาย / นาง / นางสาว _________________________________________________ 
   โดยขอแจง้ตวัอยา่งลายมอืชื่อ ดงันี้ 

1) นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________________________________ 

ตวัอย่างลายมอืชื่อ _______________________________________________ 
2) นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________________________________________________________ 

             ตวัอย่างลายมอืชื่อ _______________________________________________ 

5. ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรสัง่จ่ำย  
   จากเดมิ _______________________________________________________ เปลีย่นเป็น _________________________________________________________ 

6. ขอเปล่ียนแปลงช่ือและนำมสกลุของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
        จากเดมิ นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________ เปลีย่นเป็น _______________________________________________ 
        จากเดมิ นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________ เปลีย่นเป็น _______________________________________________ 

7. ขอเปล่ียนแปลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน / ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
   ราย นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________________________________________________________________ 

   จากเดมิ _______________________________________________________ เปลีย่นเป็น _________________________________________________________ 

8. ขอเปล่ียนแปลงหมำยเลขโทรศพัท์ / อีเมล (E-Mail Address) / ท่ีอยู่ในกำรจดัส่งเอกสำร 
    8.1 ขอเปล่ียนแปลงหมำยเลขโทรศพัท์ 

        หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน เปลีย่นเป็น                             และ     ยกเลกิหมายเลขเดมิทัง้หมด       ขอยกเลกิหมายเลข                  
        หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เปลีย่นเป็น                             และ     ยกเลกิหมายเลขเดมิทัง้หมด       ขอยกเลกิหมายเลข                                                                             
        หมายเลขโทรสาร  เปลีย่นเป็น                             และ     ยกเลกิหมายเลขเดมิทัง้หมด       ขอยกเลกิหมายเลข                  

 

ลายมอืชื่อ 1) _____________________________________ 2) _____________________________________ผูม้อี านาจกระท าการแทน / ผูร้บัมอบอ านาจ 
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    8.2 ขอเปล่ียนแปลงอีเมล (E-Mail Address) 
   จากเดมิ  เปลีย่นเป็น  

    8.3 ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่           ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสาร              ทีอ่ยู่ตามหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคล 
เลขที_่_____________หมูบ่า้น/อาคาร_________________________________________ชัน้_________หอ้ง_________หมูท่ี_่________ตรอก__________________ 
ซอย/แยก____________________________________ถนน________________________________________แขวง/ต าบล_________________________________ 
เขต/อ าเภอ___________________________________จงัหวดั______________________________________รหสัไปรษณีย ์

    โปรดระบรุำยละเอียดเพ่ิมเติม ในส่วนท่ี 3 ส ำหรบับญัชี และ / หรือ บริกำร 
 

ส่วนท่ี 3 เง่ือนไขกำรขอเปล่ียนแปลงข้อมลู 
9. ขอแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลตำมส่วนท่ี 2 ส ำหรบับญัชีเงินฝำก / สินเช่ือ / บญัชีกองทุน ดงัต่อไปน้ี 
       บญัชีเงินฝำก 
       ประเภทบญัช ี_________________  เลขทีบ่ญัช ี                                        ชื่อบญัช ี_________________________________________________________ 
       ประเภทบญัช ี_________________  เลขทีบ่ญัช ี                                        ชื่อบญัช ี_________________________________________________________ 
       ประเภทบญัช ี_________________  เลขทีบ่ญัช ี                                        ชื่อบญัช ี_________________________________________________________ 
         บญัชีสินเช่ือ 
       ประเภทบญัช ี_________________  เลขทีบ่ญัช ี                                           ตามสญัญา ______________________________ ฉบบัลงวนัที ่_____________                              
       บญัชีกองทนุ  โดยขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อแจง้เปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนลูกคา้ (ยกเวน้กรณกีารเปลีย่นแปลงหมายเลขโทรศพัท ์และอเีมล (E-Mail Address) ตามขอ้ 

8.1 และขอ้ 8.2 ขา้งตน้ จะไมม่ผีลต่อบญัชกีองทนุ) ซึง่ขา้พเจา้เป็นผูใ้ชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมกบับรษิทัจดัการ ปรากฏรายละเอยีด 
ตามใบค าขอใชบ้รกิารกองทนุ (หากม)ี ดงันี้ (โปรดเลอืกเฉพาะหวัขอ้ทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลง) 

                          ทกุเลขทีท่ะเบยีนลูกคา้                เฉพาะเลขทีท่ะเบยีนลกูคา้ (โปรดระบุ) ______________________________________________________________ 

           ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการ และ/หรอื แนบตน้ฉบบัหรอืส าเนาเอกสารทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการขอเปลีย่นแปลงดงักล่าว ดงันี้  

       เอกสารแสดงตนของกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทน / ผูร้บัมอบอ านาจ 

       เอกสารการเปลีย่นแปลงชือ่นิตบุิคคล เชน่ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน ซึง่แสดงเป็นชือ่นิตบุิคคลใหม่, ใบส าคญัการจดทะเบยีนหรอืเอกสารซึง่แสดงการเปลีย่นแปลงชือ่นิตบุิคคล, รายงานการ   

       ประชมุทีม่มีตใิหเ้ปลีย่นแปลงชือ่นิตบุิคคล เป็นตน้ 

       เอกสารการเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจลงนามสัง่จ่าย เชน่ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน, ประกาศหรอืหนงัสอืแต่งตัง้กรรมการผูม้อี านาจลงนามชดุใหม่, รายงานการประชมุหรอืหนงัสอืแจง้ 

       เปลีย่นแปลงผูม้อี านาจลงนามสัง่จ่าย เป็นตน้ 

       เอกสารแสดงตนของผูม้อี านาจลงนามทีเ่ปลีย่นตวัอย่างลายมอืชือ่ (กรณีเปลีย่นตวัอย่างลายมอืชือ่เนื่องจากเปลีย่นค าน าหน้าชือ่/ชือ่/นามสกุล ใหข้อเอกสารการเปลีย่นดงักล่าวเพิม่เตมิ) 

       อื่น ๆ (โปรดระบุ)__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           โดยหนงัสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองว่า ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ได้ให ้และ/หรอื จะให้แก่ธนาคารในภายหน้าถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นจรงิทุกประการ โดยขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร

จดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการใชท้ าธุรกรรม และ/หรอื ใชบ้รกิารอื่นๆ กบัธนาคารต่อไป รวมทัง้ขอรบัรองว่าบรรดานิตกิรรมและสญัญาตลอดจน

เอกสารต่างๆ ทีข่า้พเจ้าไดม้หีรอืท าไวก้บัธนาคาร และ/หรอื บรษิทัจดัการ ก่อนการเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ใหถ้อืวา่ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัไดแ้ละผกูพนัข้าพเจา้โดยสมบูรณ์ตลอดไป และขา้พเจ้า

ขอยนืยนัและรบัรองว่าเอกสารเกี่ยวกบัการเบิกถอนเงนิ และ/หรอื รบัเงนิ และ/หรอื เชค็ที่ขา้พเจา้ไดส้ัง่จ่ายโดยใชล้ายมอืชื่อเดมิ และ/หรอื ตราประทบัเดมิ และ/หรอื ภายใตเ้งื่อนไขการสัง่จ่ายเดมิที่

ขา้พเจา้ได้ให้ไวก้บัธนาคาร และ/หรอื บรษิทัจดัการ ก่อนที่ขา้พเจ้าจะไดแ้จ้งใหธ้นาคาร และ/หรอื บรษิทัจดัการ ทราบตามหนังสอืฉบบันี้ ให้มผีลเป็นการรบัเงนิ และ/หรอื การสัง่จ่ายเงนิโดยสมบูรณ์

ทุกประการ และในกรณีที่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวไดก้ระท ากบับญัชเีดนิสะพดัที่มอียู่กบัธนาคารนัน้ เชค็ที่ขา้พเจา้สัง่จ่ายโดยใชล้ายมอืชื่อใหม่ และ/หรอื ตราประทบัใหม่ และ/หรอื ตามเงื่อนไขใหม่ 

และ/หรอื โดยผูม้อี านาจกระท าการแทน/ผูร้บัมอบอ านาจรายใหม่ ใหม้ผีลเป็นการสัง่จ่ายเงนิโดยสมบูรณ์ ส าหรบัเชค็ที่ยื่นใหธ้นาคารใชเ้งินตัง้แต่วนัทีธ่นาคารไดร้บัหนงัสอืนี้เป็นต้นไป ทัง้นี้ในส่วนของ

การใชบ้รกิารสัง่จ่ายเชค็เบกิถอนเงนิต่างสาขา ขา้พเจา้รบัทราบวา่จะสามารถใชบ้รกิารสัง่จ่ายเชค็เบกิถอนเงนิต่างสาขาตามขอ้มลู และ/หรอื เงื่อนไขทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ได ้เป็นระยะเวลานบัจาก

วนัทีธ่นาคารไดร้บัหนงัสอืนี้ไปอกี 3 วนัท าการของธนาคาร ส าหรบัเชค็ของสาขาในเขตส านกัหกับญัชกีรุงเทพมหานคร และ 5 วนัท าการของธนาคาร ส าหรบัเชค็ของสาขาในเขตภมูภิาค 

           ทัง้นี้ หากมีความเสยีหายใดๆ เกดิขึน้กบัธนาคาร และ/หรอื บรษิทัจดัการ อนัเนื่องมาจากการที่ธนาคาร และ/หรอื บรษิัทจดัการ ด าเนินกา รตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดังกล่าวขา้งต้น 

ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายดงักล่าวให้แก่ธนาคาร และ/หรอื บรษิทัจดัการ จนสิน้เชงิโดยไม่มเีงื่อนไขและขอ้โตแ้ย้งแต่ประการใดทัง้สิ้น พรอ้มทัง้ยนิยอมเสยีดอกเบี้ยของจ านวนเงนิ

ดงักล่าวในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบี้ยสงูสุดกรณีผดินดัช าระหนี้ที่ธนาคารประกาศเรยีกเกบ็จากลกูค้าสนิเชือ่ของธนาคาร โดยหากธนาคารไดป้ระกาศก าหนดอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็หใ้ช้

อตัราที่สงูทีสุ่ดที่ธนาคารประกาศก าหนดซึ่งในขณะนี้เท่ากบั...........ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ โดยไม่ตอ้งได้รบัความยนิยอมจากขา้พเจ้าแต่อย่าง

ใด นบัตัง้แต่วนัทีธ่นาคาร และ/หรอื บรษิทัจดัการ ไดร้บัความเสยีหายจนกวา่ธนาคาร และ/หรอื บรษิทัจดัการจะไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายดงักล่าวจากขา้พเจา้เสรจ็สิน้ครบถว้น 

           จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                            บรษิทั / หา้ง _____________________________________________________________ 

โดย ลายมอืชื่อ 1)                                                      ผูม้อี านาจกระท าการแทน /     ลายมอืชื่อ 2)                                                      ผูม้อี านาจกระท าการแทน / 
                     (                                                     ) ผูร้บัมอบอ านาจ                                 (                                                     ) ผูร้บัมอบอ านาจ 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 
ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทัง้หมดกบัฉบบัจรงิ / ตน้ฉบบัแลว้ 
ลงนามผูบ้นัทกึรายการ _____________________________ ลงนามผูม้อี านาจลงนาม (ผูต้รวจสอบ) ___________________________ เลขประจ าตวัพนกังาน __________ 
รหสัสาขา                                                ชื่อสาขา ________________________________________________________________________________________ 

(ประทบัตรายาง) 

 

ประทบั 
ตราสาขา 


