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ใบค ำขอเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูลลกูค้ำ  
CLIENT CHANGING / RECTIFYING REQUEST FORM 

     วนัท่ี Date ........................................... 
ข้ำพเจ้ำ I .............................................................เลขท่ีบญัชี Account number...............................................สำขำ Branch............................................................... 
มีควำมประสงคข์อเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมลูของข้ำพเจ้ำฯ เป็นดงัตอ่ไปนี ้โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำฯ และค ำขอเปิดบญัชีท่ีได้ท ำไว้กบับริษัท  
Request the company to change/ rectify the following information. The request made herein is regarded as part of the contract and application form previously given to the Company.   

(กรุณำใส่เคร่ืองหมำยในช่อง       ท่ีต้องกำร พร้อมระบุข้อมูลให้ชัดเจน) (Please check where appropriate and clearly state the information.) 
 1. ช่ือและ/ หรือนำมสกลุ Name/ Surname [Appendix 1] 
 2. ลำยมือช่ือ Signature [Appendix 2] 

 3. ท่ีอยู่ Address  ทะเบียนบ้ำน House Registered Address [Appendix 3] 
                ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน Office Address ............................................................................................................................................................................ 
   ...................................................................................................................................................................................................................... 
                 ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ /ท่ีอยู่ในกำรจดัสง่เอกสำร Contact  Address ...................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................................................................  
4. วิธีกำรจดัสง่เอกสำร Mailing address          ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิคส ์via E-mail................................................................................................................................ ........................ 

      ทำงไปรษณีย์ Postman  ที่อยู่จดัสง่ Address....................................................................................................................... 
5. เปล่ียนแปลง E-Mail / E-mail Address............................................................................................................................................................................................. 
6. เปล่ียนแปลงเบอร์ตดิตอ่ contact number   เบอร์มือถือ (Mobile phone no.)................................................................................. ) [Appendix 4] 
  เบอร์โทรศพัท์บ้ำน (Home Telephone no.)................................................... เบอร์ท่ีท ำงำน (Office telephone number)........................................ตอ่ Ext............. 
7.เปล่ียนแปลงบญัชีธนำคำร (ATS) Bank Account (ATS) [Appendix 5]  ด้ำนหกับญัชีเงินฝำกลกูค้ำ Debit from Bank Account 
     ด้ำนน ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกลกูค้ำ Credit to Bank Account 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดให้ลกูค้ำแต่ละรำยใช้บญัชีธนำคำรส ำหรับกำรช ำระรำคำเพียงบญัชีใดบญัชีหนึง่เท่ำนัน้ The company has a policy to require the customer use only one bank account for payment. 
ธนำคำรเดมิ Existing Bank .....................................................................       ธนำคำรใหม่ New Bank  ......................................................................................                                
เลขท่ีบญัชี Account number ....................................................................       เลขท่ีบญัชี Account number..................................................................................     
8. กำรมอบอ ำนำจ Power of attorney      ยกเลกิผู้ รับมอบอ ำนำจเดมิ Cancellation of the attorney-in-fact  
                                      เปล่ียนแปลงผู้ รับมอบอ ำนำจ Change of the attorney-in-fact [Appendix 6] 
จำกเดมิช่ือ From name......................................................................................    เป็น to name .......................................................................................................                                
9.เปล่ียนแปลงข้อมลูเร่ืองอ่ืนๆ (โปรดระบขุ้อมลูใหม่) others (Please specify new information)................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
โปรดแนบเอกสำรแนบท่ีเก่ียวข้องซึง่สำมำรถดไูด้จำกภำคผนวก  The relevant attachments can be found in the appendix. 
 
 
        ลำยมือช่ือเจ้ำของบญัชี Signature .................................................................... 

               (โปรดลงลำยมือช่ือให้ตรงกบัตวัอยำ่งท่ีให้ไว้กบับริษัท Please sign as same as the signatures card) 

ทัง้นี ้ทำ่นจะได้รับ SMS แจ้งเตือนให้ทำ่นทรำบ หลงัจำกท่ีบริษัทฯ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว You will receive an SMS notification after the company has completed the process. 
*************************************************************************************************************************************************************************************************** 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีบริษัท For officer only 
 
 
 
 
 

 

 
 

ฝ่ำยปฏิบัตกิำรหลักทรัพย์ ฝ่ำยจดักำรข้อมูลลูกค้ำ 
ผู้ตรวจสอบลำยมือชื่อลกูค้ำ 

ผู้แก้ไขข้อมลู ผู้ lสอบทำนข้อมลู 
สำขำ / ทีม ส ำนกังำนใหญ่ 

  

   
วนัท่ี วนัท่ี  วนัท่ี  วนัที 

กำรสอบยันกำรเปล่ียนแปลง/แก้ไขข้อมูลลูกค้ำ   
- ช่ือพนกังำนผู้สอบยนั        (ตวับรรจง)                       ส ำนกังำนใหญ่         สำขำ                               
- ผลกำรสอบยนั     ลกูค้ำย่ืนเอกสำรด้วยตนเองกบัพนกังำนฝ่ำยปฏิบตักิำรหลกัทรัพย์ วนัท่ี  เวลำ   

 ติดตอ่ลกูค้ำโดยกำรโทรสอบยนัข้อมลู:   วนัท่ี  เวลำ    
 เบอร์พนกังำนท่ีใช้ตดิตอ่    เบอร์โทรของลกูค้ำ     
 ผลกำรโทรสอบยนั: (โปรดระบ)ุ           

หมำยเหต:ุ   กรณีโทรติดตอ่ลกูค้ำไมไ่ด้ ให้บนัทึกข้อมลูไว้ด้วยทกุครัง้    
                   หำกเบอร์โทรศพัท์ของลกูค้ำท่ีติดตอ่ ไมต่รงกนักบัฐำนข้อมลูในระบบ back office ให้จดบนัทกึเบอร์โทรของลกูค้ำนัน้ไว้ด้วย และแจ้งลกูค้ำให้ท ำกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเบอร์โทรศพัท์ดงักลำ่วตำมขัน้ตอนท่ีบริษัทก ำหนด 
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ภาคผนวก [Appendix ]
เอกสำรประกอบกำรแก้ไขข้อมูล (เอกสำรที่เป็นภำพถ่ำยให้รับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ)                     
  [Appendix 1] 1. เปลี่ยนช่ือ และ/หรือ นำมสกุล 

1.1 บุคคลทั่วไป 
  1.1.1 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ Passport  

 1.1.2 ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล 
 1.1.3 ส ำเนำบญัชีธนำคำรที่แสดงถึงเจ้ำของบญัชี 
 1.1.4 บตัรตวัอย่ำงลำยมือชื่อ 
หมำยเหต ุกรณีลกูค้ำมิได้ยื่นเอกสำรด้วยตวัเอง ขอส ำเนำบตัรประชำชนของลกูค้ำทัง้ด้ำนหน้ำและด้ำนหลงั 

1.2 นิติบุคคล 
 1.2.1 ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
[Appendix 2]  2. เปลี่ยนลำยมือชื่อ 

2.1 บุคคลทั่วไป 
 2.1.1 บตัรตวัอย่ำงลำยมือชื่อ  

2.2 นิติบุคคล  
 2.2.1 บตัรตวัอย่ำงลำยมือชื่อของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล (พร้อมตรำ 
           ประทบับริษัทตำมหนงัสือรับรอง) 
 2.2.2 ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
 2.2.3 แบบวิเครำะห์ตวัตนของลกูค้ำ; ประเภทบุคคลธรรมดำ (ส ำหรับกรรมกำรผู้ มี 
                              อ ำนำจลงนำม) (ใช้กรณีที่ผู้ มีอ ำนำจไม่ได้เปิดบญัชีกบับริษัท) [IC จดัเตรียม] 
 
[Appendix 3] 3. เปล่ียนที่อยู่ 

3.1 ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน 
 3.1.1 บคุคลทัว่ไป ได้แก่ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนใหม่ 
 3.1.2 นิติบคุคล ได้แก่ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ได้ออกให้ 
           ไม่เกิน 1 เดือน 
[Appendix 4] 4. แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ  

4.1 บคุคลทัว่ไป ได้แก่ หลกัฐำนที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของหมำยเลขโทรศพัท์นัน้ๆ เช่น  
      บิลแจ้งหนีค้่ำโทรศพัท์ หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน(ด้ำนหน้ำ) เป็นต้น 
4.2 นิติบคุคล ได้แก่ หลกัฐำนที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของหมำยเลขโทรศพัท์นัน้ๆ เช่น  
      บิลแจ้งหนีค้่ำโทรศพัท์ หรือส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผู้ลงนำม(ด้ำนหน้ำ)เป็นต้น 

[Appendix 5] 5. กำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่ม เงื่อนไขกำรรับ-จ่ำยกับบริษัท 
5.1 กรณีท ำธุรกรรมผ่ำนเจ้ำหน้ำที่บริษัท 

 5.1.1 หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก 
 5.1.2 ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำรที่ระบชุื่อลกูค้ำ 

5.2 กรณีท ำธุรกรรมมผ่ำนตู้ ATM 
 5.2.1 ส ำเนำหลกัฐำนกำรสมคัร ATS ผ่ำนตู้  ATM (สลิป) 
 5.2.2 ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำรที่ระบชุื่อลกูค้ำ 
 
 
[Appendix 6] 6. กำรเปลี่ยนแปลงกำรมอบอ ำนำจ หรือ มอบอ ำนำจให้กำรกระท ำกำรแทนตน 

6.1 บุคคลทั่วไป 
 6.1.1 หนงัสือมอบอ ำนำจ 
 6.1.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ผู้มอบและผู้ รับมอบอ ำนำจ 
 61.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ในกรณีที่ใช้บตัรข้ำรำชกำร หรือ บตัรประชำชนตลอดชีพ) 
          ของผู้มอบและผู้ รับมอบอ ำนำจ 
 6.1.4 ค่ำอำกรแสตมป์ 30 บำท 
 6.1.5 แบบแสดงตวัตนของผู้ รับมอบอ ำนำจ (ใช้กรณีที่ ผู้ รับมอบอ ำนำจไม่ได้เปิดบญัชี 
        กบับริษัท) [IC จดัเตรียม] 

6.2 นิติบุคคล 
 6.2.1 หนงัสือมอบอ ำนำจ 
 6.2.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ รับมอบอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 
 6.2.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ รับมอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล (ในกรณีที่ใช้บตัร 
           ข้ำรำชกำร หรือ บตัรประชำชนตลอดชีพ) 
 6.2.4 ค่ำอำกรแสตมป์ 30 บำท 
 6.2.5 แบบวิเครำะห์ตวัตนของลกูค้ำ; ประเภทบุคคลธรรมดำ (ส ำหรับกรรมกำรผู้ มี 
                              อ ำนำจลงนำม) (ใช้กรณีที่ผู้ มีอ ำนำจไม่ได้เปิดบญัชีกบับริษัท) [IC จดัเตรียม] 
 6.2.6 รำยงำนกำรประชมุ 

List of supplement documents. (All photocopies must be certified true copy.) 
1. Name and/or surname changing 

1.1 Natural person  
1.1.1 Copy ID card or Passport 

1.1.2  Copy of name-surname changing document 
1.1.3  Copy of bank book showing the account name  
1.1.4  Signature sample card 

Remark In case non-face to face, please provide a copy of front-back ID card.  
1.2 Juristic person 

1.2.1  Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated not over 1 month 
2. Signature changing 

2.1  Natural person 
2.1.1 Signature sample card 

2.2  Juristic person 

2.2.1 Signature sample cards of directors who are authorized to represent the 
company (with the seal per company certificate). 

2.2.2 Copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commence 
within the past 1month 

 2.2.3 KYC application of directors who are authorized to represent the company (if 
the directors do not have accounts with us). [IC prepared]. 

3.  Address changing  
3.1 Natural person: Copy of changed house registration 
3.2 Juristic person: Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated not 

over 1 month 
 

4. Number of telephone / mobile phone  
4.1 Natural person: Telephone bill or ID card 
4.2 Juristic person: Telephone bill 
 
 

5. Changing and/or additional condition for deposit and withdrawal  
5.1 If performed through Company’s officer. 

5.1.1 Letter of consent to direct debit bank account (ATS) 
5.1.2 Copy of the bank book page showing the name and account number for each 

new account  
5.2 Via ATM  

5.2.1 Authorization for direct debit (ATS) confirmation slip   
5.2.2 Copy of the bank book page showing the name and account number for each 

new account 
6. Changing to or granting the power of attorney 

6.1 Natural person 
6.1.1 Power of attorney 
6.1.2 Copy of ID of the proxy and the attorney-in-fact  
6.1.3 Copy of house registration (for use with the government staff ID or life-time 

personal ID) of the proxy and attorney-in-fact 
6.1.4 Stamp duty30 baht 
6.1.5 KYC application of the attorney-in-fact (if he/she does not have an account with 

the company). [IC prepared] 
6.2 Juristic person 

6.2.1 Power of Attorney 
6.2.2 Copy of ID of the authorized persons who represent the company. 
6.2.3 Copy of house registration (for use with the government staff ID or life-time 

personal ID of the grantee). 
6.2.4 Stamp duty 30 THB 
6.2.5 KYC application of each authorized person who represents the company (if 

he/she does not have an account with us).[IC prepare] 
6.2.6 Minutes of the company board meeting 



 

AM_ใบค ำขอเปลีย่นแปลงข้อมลูลกูค้ำ 111019.doc 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 

ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ / ตรำประทับ 
SPECIMEN SIGNATURE / COMPANY SEAL 

      วนัท่ี Date ........................................... 
 
 

  
 
  ช่ือบญัชี............................................................................................................................เลขท่ีบญัชี..................................................... 

     Account Name       Account No. 

ลำยมือช่ือ 
Specimen Signature 

ตรำประทบั (ถ้ำมี) 
Company Seal (If any) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 

ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ / ตรำประทับ 
SPECIMEN SIGNATURE / COMPANY SEAL 

 
 

 
  ช่ือบญัชี............................................................................................................................เลขท่ีบญัชี..................................................... 

     Account Name       Account No. 

ลำยมือช่ือ 
Specimen Signature 

ตรำประทบั (ถ้ำมี) 
Company Seal (If any) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ลำยเซน็ 
Signature 

ลำยเซน็ 
Signature 

ส ำหรับแผนกจัดกำรข้อมูลลูกค้ำ 
For Account Management Dept. 
 

ลำยเซน็ 
Signature 

ลำยเซน็ 
Signature 

ส ำหรับสำขำ 
For Branch 
 


