
เรียน บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด วันที่ Date

To CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. 

ขาพเจา รหัสลูกคา 
Customer Name A/C Code

มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ ที่ไดใหไวกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
Request the change (s) as follow (s) :

คํานําหนาชื่อ (Title) > >

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname) > >

อาชีพ (Occupation) > >

ที่อยู, โปรดระบุ (Address, please specify) > >

รหัสไปรษณีย (Postal code) > >

โทรศัพทบาน (Home telephone No.) > >

โทรศัพทที่ทํางาน (Office telephone No.) > >

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile phone No.) > >

โทรสาร (Fax No.) > >

อีเมล (E-mail address) > >

อ่ืน ๆ (Other) ............................................................... > >

เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ > >
(Change existing signature)

ปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยทุกประเภทบัญชี (Close all accounts)

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตน มีผลตั้งแตวันที่ที่ลงในคําขอฉบับน้ีเปนตนไป และขาพเจาขอยอมรับผลอันเกิดขึ้นเน่ืองจากการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
คําขอของขาพเจาทุกประการ

All changes declared above will be in effect from the date as stated above. And I/ We hereby fully accept and agree to be responsible for all changes made by myself.

ลงชื่อ Signature ……………………………...................ลูกคา Customer       ลงชื่อ Signature ………………………......…เจาหนาที่การตลาด Mkt.

เอกสารประกอบเพ่ิมเติม Additional Documents :

1. กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยูทะเบียนบาน โปรดแนบสําเนาทะเบียนบานใหม ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
If requesting a change registered address, please attach a copy of the new registered address, certified true with an original signature.

2. กรณีเปลี่ยนคํานําหนา, ชื่อ-สกุล โปรดแนบสําเนาเอกสารการเปลี่ยน คํานําหนา, ชื่อ-สกุล, ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหยา แลวแตกรณี
If requesting a change name/ surname, please attach a copy of the certificate showing a change of name or surname or marriage or divorce certificate as the case may be.

3. กรณีเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ โปรดแนบบัตรตัวอยางลายมือชื่อใบใหม
If requesting a change existing signature, please attach a new specimen signature card. 

ไดรับการยืนยันจาก .................................................................  วันที่บันทึกรายการ ................................................

หมายเลขโทรศัพท .................................................................

วันที่ / เวลา ..........................................................................                         Smart Cust  SBA TSD

หมายเลขโทรศัพท (เจาหนาที่ฯ) .............................................

ไดทําการตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่อลูกคาเรียบรอยแลว

ลงชื่อ ...................................................................  ผูตรวจสอบ .....................................

Type of information

ที่อยูที่ทํางาน (Work address)

  Amended information

ที่อยูปจจุบัน (Current address)

ที่อยูจัดสงเอกสาร (Mailing address)

 Previous information

สําหรับเจาหนาที่ For official use only

  ผูบันทึก ........................................................ 

แบบคําขอแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล / ปดบัญชี ลูกคา
Request For Change of Information / Closing Accounts

ประเภทขอมูล ระบุขอมูลเดิม (กอนแกไข)

  หมายเหตุในการปดบัญชี (Note) ...................................................................................................................................................................................

ที่อยูทะเบียนบาน (Registered address)

ปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเฉพาะบัญชี (Close accounts)           Cash Balance (xxxxxx-8)             Credit Balance (xxxxxx-6)               TFEX (xxxxxx-0)

ระบุขอมูลใหมที่ตองการแกไข

(   ) ลูกคามาหองคา   (   ) สงไปรษณีย
(   ) ลูกคาติดตอผานเจาหนาท่ีฯ
(   ) ลูกคาติดตอผาน Mkt.

(   ) พนักงานรับ/สงเอกสาร


