
คาํขอเปลี
ยนแปลงขอ้มลู

Request for Change Personal Data

วันที�/ Date

ขา้พเจา้ เลขประจําตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนติบิคุคล

I/We ID / Passport Number/Registration No.

มคีวามประสงคใ์หบ้รษัิทหลักทรัพยท์สิโก ้ จํากดั (“บรษัิท”) เปลี�ยนแปลงขอ้มลูที�ไดใ้หไ้วสํ้าหรับบัญชซีืCอขายหลักทรัพย์ และ/หรอืบัญชซีืCอขายสญัญาซืCอขายลว่งหนา้ทุกบัญชี
ของขา้พเจา้ดังนีC /

request TISCO Securities Company Limited (the Company) to change my personal data for all securities trading accounts and/or derivative accounts that I/we have opened with
the Company as follows:

โปรดทําเครื�องหมาย
� หนา้ขอ้ที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง

Please mark � in the column you want to change data.

โปรดระบรุายละเอยีด
Please specify details.

โปรดลงลายมอืชื�อในทกุชอ่งที�ทา่นตอ้งการ
เปลี�ยนแปลงขอ้มลู

Please sign in every request you want to change data.

☐ 1. อเีมล / Email Address
---------------------------------------------

☐ 2. เบอรต์ดิตอ่ / Contact Number ☐ เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น / Home Phone

☐ เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื / Mobile Phone

☐ เบอรโ์ทรศัพทท์ี�ทํางาน / Office Number
---------------------------------------------

☐ 3. ที�อยู่ / Address ☐ ที�อยูปั่จจบัุน / Present Address

☐ ที�อยูท่ี�ทํางาน / Office Address

☐ ที�อยูท่ะเบยีนบา้น / Home Registration Address *

*ดเูอกสารประกอบการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มลู “ขอ้ 1” / See supporting documents in “No. 1”.

---------------------------------------------

☐ 4. ที�อยูร่ับเอกสารจากบรษัิทและศนูยรั์บฝากฯ
Mailing Address

☐ที�อยูปั่จจบัุน ☐ ที�อยูท่ี�ทํางาน ☐ ที�อยูท่ะเบยีนบา้น
Present Address Office Address House Registration Address ---------------------------------------------

☐ 5. ชื�อผูใ้ชบ้รกิารในระบบ TISCOeTrade
Username in TISCOeTrade

เฉพาะบคุคลธรรมดา/Individual Only
ดเูอกสารประกอบการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มลู “ขอ้ 2” / See supporting documents in “No. 2”.

---------------------------------------------

☐ 6. รับเงนิปันผลเขา้บัญชี (e-Dividend) ชื�อธนาคาร / Bank Name

เลขที�บัญชธีนาคาร / Bank Account No.

ดเูอกสารประกอบการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มลู “ขอ้ 3” / See supporting documents in “No. 3”.

---------------------------------------------

☐ 7. ชื�อ และ/หรอืนามสกลุ
Name and/or Surname

ไทย / Thai

อังกฤษ / English

ดเูอกสารประกอบการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มลู “ขอ้ 4” / See supporting documents in “No. 4”.

---------------------------------------------

☐ 8. อื�นๆ โปรดระบุ / Others, please specify.

---------------------------------------------

การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ มผีลตั Cงแตวั่นที�บรษัิทไดบั้นทกึขอ้มลูเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ / All changes will be effective from the date when the Company has entered the new data into the Company’s systems.

สําหรับบรษัิท

เจา้หนา้ที�ผูต้รวจสอบ __________________________________________________________ วนัที� ______________________________ เวลา _____________________________

BK-EM-21-070



เอกสารประกอบการแจง้เปลี
ยนแปลงขอ้มลู / Supporting Documents

(ขอใหร้ับรองสําเนาถกูตอ้งและลงลายชื�อในเอกสารทกุฉบับ / Please write “certify true copy” and sign in all copies of documents.)

1. เปลี
ยนที
อยูต่ามทะเบยีนบา้น / Change House Registration Address

1.1 บคุคลท ั
วไป / Natural Person

- สําเนาทะเบยีนบา้นใหม่ / A copy of a new house registration address.

1.2 นติบิคุคล / Juristic Person

- สําเนาหนังสอืรับรองการจัดตั Cงบรษัิทโดยกระทรวงพาณชิยท์ี�ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / A copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce

by no more than six months.

- สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล / A copy of ID or a copy of passport for authorized directors.

- สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเป็นบตัรประชาชนตลอดชพี) / A copy of house registration address (in case of a lifetime ID).

2. เปลี
ยนชื
อผูใ้ชบ้รกิารในระบบ TISCOeTrade / Change Username in TISCOeTrade

- ลงทะเบยีนเพื�อกําหนด Username ผา่น www.tiscoetrade.com / Registration Username through www.tiscoetrade.com

3. รบัเงนิปนัผลเขา้บญัชี (e-Dividend) / Use e-Dividend Service

- สําเนาสมดุบัญชธีนาคารที�ปรากฏชื�อ-นามสกลุและเลขที�บัญชี / A copy of a bank account book showing your name-surname and a bank account number.

4. เปลี
ยนชื
อ และ/หรอืนามสกลุ / Change Name and/or Surname

4.1 บคุคลธรรมดา / Natural Person

- สําเนาหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ / A copy of the certificate of name-surname change registration.

4.2 นติบิคุคล / Juristic Person

- สําเนาหนังสอืรับรองการจัดตั Cงบรษัิทโดยกระทรวงพาณชิยท์ี�ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน / A copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce

by no more than six months.

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล / A copy of ID or a copy of passport for authorized directors.

- สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเป็นบตัรประชาชนตลอดชพี) / A copy of house registration address (in case of a lifetime ID).


