
แบบแจง้การใช้ / ขอเปลี�ยนแปลง บญัชธีนาคารในการรบัเงนิ-ชําระเงนิกบั

บรษิทัผา่นบญัชเีงนิฝากธนาคารอตัโนมตั ิ (ATS)

วันที�

ขา้พเจา้ เลขประจําตัวประชาชน ______

มคีวามประสงคข์อแจง้การใช ้ / ขอเปลี�ยนแปลง บัญชธีนาคารในการรับเงนิ-ชําระเงนิกับบรษัิทหลักทรัพยท์สิโก ้ จํากัด
(“บรษัิท”) เพื�อชําระค่าซื0อหลักทรัพย์ และ/หรอืภาระผูกพันต่างๆ รวมทั 0งการฝากเงนิเพื�อนํามาวางเป็นหลักประกันในการ
ซื0อหลักทรัพย/์ซื0อขายสัญญาซื0อขายลว่งหนา้ การรับคา่ขายหลักทรัพย์ เงนิปันผล ดอกเบี0ย (หุน้กู)้ เงนิจากการถอนสทิธิ
อื�นๆ ที�เป็นตัวเงนิ และ/หรอืเงนิอื�นใด ผ่านบัญชเีงนิฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ดังมขีอ้มลูบัญชธีนาคารที�ปรากฏชื�อของ
ขา้พเจา้ดังนี0

ชื�อธนาคาร ______________________________ เลขที�บัญชธีนาคาร __________________________________

ใหม้ผีลกบับัญชขีองขา้พเจา้ที�มอียูก่บับรษัิท ดังนี0

� บัญชซีื0อขายหลกัทรัพยเ์ลขที� (โปรดระบ)ุ _________________________________________________

� บัญชซีื0อขายสญัญาซื0อขายลว่งหนา้เลขที� (โปรดระบ)ุ ________________________________________

โดยสมัครใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอตัโนมัติ (ATS) ดังนี0

� หนังสอืยนิยอมใหห้ักบญัชเีงนิฝาก

� ATM / Mobile Banking / Internet Banking

� ลงทะเบยีนกบัธนาคารผา่นบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้

ทั 0งนี0การใชบ้รกิารดงักลา่วตามแบบแจง้การใช ้ / ขอเปลี�ยนแปลงนี0ถอืเป็นสว่นหนึ�งของคําขอเปิดบัญชแีละสญัญาแตง่ตั 0ง
ตัวแทนนายหนา้เพื�อซื0อขายหลักทรัพยแ์ละสญัญาดแูลทรัพยส์นิ และ/หรอืสญัญาแตง่ตั 0งตวัแทนซื0อขายสญัญาซื0อขาย
ลว่งหนา้ที�ไดทํ้าไวก้บับรษัิท

* การหกับัญชเีงนิฝากธนาคารอตัโนมัติ (ATS) ของลกูคา้จะมผีลหลังจากที�บรษัิทไดรั้บการยนืยันผลการสมัครบรกิารจากธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้
* กรณีที�ธนาคารไมส่ามารถหกัเงนิหรอืนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากอัตโนมัติ (ATS) ไดห้รอืมเีหตจํุาเป็น บรษัิทอาจใชว้ธิอีื�นตามที�เห็นสมควร
* ชื�อบัญชธีนาคารจะตอ้งเป็นชื�อเดยีวกนักบัที�ใชเ้ปิดบัญชกีบับรษัิท (ไมใ่ชบั่ญชรีว่ม (บัญชี และ/หรอื))

ลายมอืชื�อเจา้ของบัญชี _____________________________________________________________________________

โปรดลงลายมอืชื�อเหมอืนตัวอยา่งที�ใหไ้วก้บับรษัิท
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