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หนังสือขอเปล่ียนแปลง / แก้ไขข้อมูล  
REQUEST FOR CHANGING/RECTIFYING FORM 

วนัท่ี / Date 
................/.................../...................... 

เรียน  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)     
To:   Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited        
 ข้าพเจ้า / I       รหสับญัชี [Account number]   หลกัทรัพย์ Equity  No.  เลขท่ี   
                              อนพุนัธ์ TFEX เลขท่ี C - No. F -   
 มีความประสงคข์อเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมลูของข้าพเจ้าฯ เป็นดงัตอ่ไปนี ้โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาฯ และค าขอเปิดบญัชีท่ีได้ท าไว้กบับริษัท (กรุณาใส่

เคร่ืองหมายในช่องท่ีต้องการ พร้อมระบุข้อมูลให้ชัดเจน)  
Request the Company to change/ ratify the following information.  The request made herein is regarded as part of the contract and application form 
previously given to the Company.  (Please check where appropriate and clearly state the information.) 
   ท่ีอยู/่ Address :    ทะเบียนบ้าน/Registered Address      ท่ีท างาน/ Office Address        ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่/ Contact Address 

   จดหมายอิเลก็ทรอนิกส/์E-mail Address         หมายเลขโทรศพัท์/Telephone Number      ช่ือ / นามสกลุ/ Name / Surname 

   ตวัอย่างลายมือช่ือ (กรุณาแนบการ์ดตวัอย่างลายมือช่ือใหม่)/ Specimen Signature (Please enclose new specimen signature)        

 เปล่ียนแปลงลายมือช่ือ (ยกเลกิลายม่ือช่ือเดมิ)/ Change of Specimen Signature (Cancellation of the previous)     

   การมอบอ านาจ/ Power of Attorney 
   ยกเลกิผู้ รับมอบอ านาจเดมิ/ Cancellation of appointee           
        เปล่ียนแปลงผู้ รับมอบอ านาจ (กรุณาจดัท าและแนบหนงัสือมอบอ านาจ)/ Change of appointee (Please enclose the power of attorney) 
                    บญัชีธนาคาร (ATS)/ Bank Account (ATS) :    ด้านหกับญัชีเงินฝากลกูค้า / Debit from Bank Account   
                                                                                                             ด้านน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากลกูค้า/ Credit to Bank Account 
                    เปล่ียนแปลงข้อมลูอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ/ Others (Please specify)  :         
                         ทัง้นี ้ได้แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องประกอบการเปล่ียนแปลง ดงันี ้: / Attached are the following official documents : 

  หนงัสือเปล่ียนแปลงแก้ไข ช่ือ / นามสกลุ / A copy of certification of name changing and/ or surname changing 
   ส าเนาบตัรประชาชน/ A copy of Identification Card        ส าเนาทะเบียนบ้าน / A copy of registration address 
   ใบทะเบียนสมรส/ A copy of Marriage license                 เอกสารอ่ืน (โปรดระบ)ุ/   
  Others (Please specify)   

ข้อมูลเดมิ/ Existing Information ข้อมูลใหม่/New Information 
      
      
      
 ขอแสดงความนบัถือ/ Sincerely yours, 
 
 
     
ลกูค้าลงลายมือช่ือตามตวัอย่างที่ให้ไว้กบับริษัท ( ) Signatory as given to the Company 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ความเหน็          ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่                (ตวับรรจง) 
การสอบยนัการเปล่ียนแปลง/แก้ไขข้อมูลลูกค้า   
- ชื่อพนกังานผู้สอบยนั (ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์)       ส านกังานใหญ่   สาขา       
- ผลการสอบยนั   ลกูค้ายื่นเอกสารด้วยตนเองกบัพนกังานฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ วนัท่ี     เวลา    

 ติดต่อลกูค้าโดยการโทรสอบยนัข้อมลู:   วนัท่ี   เวลา     
 เบอร์พนกังานท่ีใช้ติดต่อ   เบอร์โทรของลกูค้า      
 ผลการโทรสอบยนั: (โปรดระบ)ุ           

หมายเหต:ุ    กรณีโทรติดต่อลกูค้าไมไ่ด้ ให้บนัทกึข้อมลูไว้ด้วยทกุครัง้     หากเบอร์โทรศพัท์ของลกูค้าที่ติดต่อ ไม่ตรงกนักบัฐานข้อมลูในระบบ back office ให้จดบนัทกึเบอร์โทรของลกูค้านัน้ไว้ด้วย และ
แจ้งลกูค้าให้ท าการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเบอร์โทรศพัท์ดงักลา่วตามขัน้ตอนท่ีบริษัทก าหนด 

ผจก.สาขา / หัวหน้าทีมการตลาด  
(ลงนามเพ่ือการรับทราบ)  

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ฝ่ายจัดการข้อมูลลูกค้า/ Account Management 
ผู้ตรวจสอบลายมือช่ือลกูค้า ผู้แก้ไขข้อมลู ผู้ตรวจสอบข้อมลู 

 สาขา / ทีม ส านกังานใหญ่   

  
วนัท่ีแก้ไข ...................................... 
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 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. For OCS Dept. 
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