แบบแจ้ งการเปลียนแปลง/แก้ ไขข้ อมูลลูกค้ า

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
540 อาคารเมอร์ คิวรี ทาวเวอร์ ชัน 7, 14, 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที...........................................................................

โทร / Tel. 0 2680 5000 โทรสาร / Fax 0 2680 5111 www.asiawealth.co.th

ข้ าพเจ้ า (ชือลูกค้ า) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขทีบัญชี ( ) ซือขายหลักทรัพย์ ………........………………….................. ( ) ซือขายตราสารอนุพนั ธ์ .......................................................................... ( ) ซือขายหน่วยลงทุน…...........…………………

มีความประสงค์ดงั ต่อไปนี โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญาฯ และคําขอเปิ ดบัญชีซอขายฯ
ื
ตามเลขทีบัญชีดงั กล่าวทีได้ ทําไว้ กับบริษัทฯ

เปลียน / ชือ / นามสกุล

กรุ ณาใส่ เครืองหมาย ในช่ องทีต้ องการ
สําเนาใบทะเบียนสมรส
ใบเปลียนนามสกุล
สําเนาบัตรประชาชน
อืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………

ใบเปลียนชือ
สําเนาทะเบียนบ้ าน

(แนบเอกสารพร้ อมเซ็นรับรอง)

เปลียนลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเดิม)

เปลียนทีอยู่ใหม่

ลายเซ็นเดิม _______________________________________________________
)
สําเนาบัตรประชาชน
ก ทีทํางาน
ทีอยู่ปัจจุบนั

ลายเซ็นใหม่ ___________________________________________________
สําเนาทะเบียนบ้ าน
บัตรตัวอย่างลายเซ็น2ใบ
ทะเบียนบ้ าน (แนบสําเนาทะเบียนบ้ าน-รับรองสําเนาถูกต้ อง)

เปลียนหมายเลขโทรศัพท์

ทีทํางาน

ทีอยู่ปัจจุบนั

มือถือ

เปลียนหมายเลขโทรสาร

ทีทํางาน

ทีอยู่ปัจจุบนั

เปลียนวิธีการรับ-ส่งเอกสาร
เปลียนสถานทีรับ-ส่งเอกสาร

ส่งทางไปรษณีย์

โดยพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

เพิมลายเซ็น

(

ชําระราคา

ทีทํางาน
ทีทํางาน
ทีทํางาน

ทรัพย์สนิ คงเหลือ
แจ้ งสิทธิประโยชน์

ทีอยู่ปัจจุบนั
ทีอยู่ทะเบียนบ้ าน
อืนๆ (ระบุ)
ทีอยู่ปัจจุบนั
ทีอยู่ทะเบียนบ้ าน
อืนๆ (ระบุ)
ทีอยู่ปัจจุบนั
ทีอยู่ทะเบียนบ้ าน
อืนๆ (ระบุ)
1. หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร(ATS)
2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เปลียนบัญชีธนาคาร–ATS

แนบเอกสาร

เปลียนวิธีการซื 8อขายทาง Internet

ส่งคําสังซื 8อขาย (Key Order)

ดูข้อมูลเท่านัน (View only)

ขอปรับวงเงิน
ปิ ดบัญชี (โปรดระบุประเภทบัญชีทีต้ องการปิ ด)
เปลียนอีเมล์ใหม่
เปลียนเจ้ าหน้ าทีดูแลบัญชี
อืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................................................................................................................................
ขอทําธุรกรรมเพิมเติม (โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง)
บัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์

เงินสด (0) วงเงิน.............................................................................บาท

แคชบาลานซ์ (7) วงเงิน................................................................................บาท

เครดิตบาลานซ์ (6) วงเงิน.................................................................บาท

เครดิตบาลานซ์ TSFC (2)วงเงิน....................................................................บาท

อืน ๆระบุวงเงินประเภท ................................................ วงเงิน................................................................บาท
บัญชีซื 8อขายตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีซอขายหน่
ื
วยลงทุน

ผ่านระบบของบริษัท (9) วงเงิน ..........................................................บาท
(แบบ Omnibus)

ผ่านระบบของ SETTRADE (5) วงเงิน ..........................................................บาท

ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและได้ รับคําอธิบายถึงความเสียงในการลงทุนทีขอทําธุรกรรมเพิมเติมจากเจ้ าหน้ าทีการตลาดโดยตลอดแล้ ว รวมถึงทีได้ แสดงไว้ ในสัญญาแต่งตังตัวแทนนายหน้ าและ/หรือ
เอกสารบันทึกแนบท้ ายสัญญาทุกฉบับ โดยข้ าพเจ้ าพร้ อมทีจะรับความเสียงทังปวง
กรุณากรอกรายละเอียดข้ อมูลทีขอเปลียนแปลง / แก้ ไข ในช่องข้ างล่างนี 8ให้ ชดั เจน

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่

ลงชือ .................................................................................................... เจ้ าของบัญชี (เท่ านัน)
(กรุณาลงลายมือชือตามตัวอย่างทีให้ ไว้ กบั บริษัท)
สําหรับเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ (For Officer Only)
!

ก
# 1 Tel……………......................

ก

เจ้ าหน้ าทีการตลาด

ผู้ตรวจสอบลายมือชือลูกค้ า

# 2 Tel…….…...........
ก

หัวหน้ าทีมการตลาด

ผู้มีอํานาจลงนาม

%%..%...

"........................................

บันทึกในระบบ Back office

.........................................

# 3 Tel………...……….

%.............

ก
& '
(
)
(
……………………………….*+ & , ก

' ก...........................................................................
-.............................. ...............

ผู้บนั ทึกรายการ

ผู้ตรวจสอบ

วันที____/____/_____ วันที____/____/____

19/04/2016

