
รายละเอียดเอกสาร  

กรณีลูกคาบัญชี Credit Balance ตองการแกไขขอมูลที่มีกับ บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) “บลล.” 
 

1.กรณีเปลี่ยนแปลงท่ีอยูเพียงอยางเดียว 

1.1. แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด -TSD) 

1.2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 

2.กรณีเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายเซ็นเพียงอยางเดียว 

 2.1. แบบคําขอแกไขขอมูลผูขอใชวงเงิน (บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) - TSFC) 

       เดิม (เซ็นลายเซ็นเดิม)     ใหม (เซ็นลายเซ็นใหม) ลงชื่อ (เซ็นลายเซ็นเดิม) 

 2.2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  (เซ็นลายเซ็นใหม) 

 2.3. บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 1 ชุด (เซ็นลายเซ็นใหม 4 จุด) 

 

3.กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล แตไมมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็น 

3.1. แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 
3.2. สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (สําหรับ TSD และ TSFC อยางละ 1 ชุด) 

3.3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 2 ชุด (สําหรับ TSD และ TSFC อยางละ 1 ชุด) 

 

4.กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล และเปลี่ยนแปลงลายเซ็น 

4.1.แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย (เซ็นลายเซ็นใหม -บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

 4.2 แบบคําขอแกไขขอมูลผูขอใชวงเงิน (บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)) 

เดิม (เซ็นลายเซ็นเดิม)     ใหม (เซ็นลายเซ็นใหม) ลงชื่อ (เซ็นลายเซ็นเดิม) 

4.3.สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (เซ็นลายเซ็นใหม - สําหรับ TSD และ TSFC อยางละ 1 ชุด) 

4.4.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 2 ชุด (เซ็นลายเซ็นใหม - สําหรับ TSD และ TSFC อยางละ 1 ชุด) 
 4.5 บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 1 ชุด (เซ็นลายเซ็นใหม 4 จุด) 

 

 

กรุณาสงเอกสารดังกลาวขางตนมาท่ี 

ฝายสินเชื่อ (แบบคําขอแกไขขอมูลลูกคาบัญชี CB) 

บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 10 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร. 02-2630666 ตอ 233-235  
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   แบบคําขอแกไขขอมูลผูขอใชวงเงนิ 
 

วันที่     
 
เรียน ฝายสินเช่ือ บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (บลล.) 
 

ขาพเจา             
เปดบัญชีเงินกูประเภท  Credit Balance Financing   ESOP Financing 
ซื้อขายหลักทรัพยผาน บริษัทหลักทรัพย          

 
ขาพเจามีความประสงคขอแกไขขอมูลผูขอใชวงเงิน ดังน้ี โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ตองการแกไข 

 ตัวอยางลายมือช่ือ (แนบบัตรตัวอยางลายมือช่ือ 2 ฉบับ) 
 เปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลใหม  
 อื่นๆ (ระบุ)       

  เดิม       ใหม 
              
              
              
              
              
              
 
 การแจงความประสงคคร้ังนี้ ขาพเจาทราบถึง คําแนะนํา ซึ่งแสดงไวในหนังสือน้ีแลว และตระหนักวาหากไมปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว 
ขาพเจาอาจไดรับความไมสะดวกหรือความเสียหายแกตัวขาพเจาเอง ซึ่งขาพเจาไมติดใจท่ีจะเรียกรองให บลล. รับผิดชอบในความไมสะดวกหรือ
ความเสียหายน้ันแตประการใด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ 
 
 
ลงช่ือ     ผูขอใชวงเงิน (ลงลายมือช่ือใหตรงกับที่ใหไวกับ บลล. เทาน้ัน) 
        (     ) 
 
เอกสารที่ใชยื่นประกอบกับหนังสือฉบับน้ีในแตละกรณี (เอกสารท่ีเปนภาพถายใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

นิติบุคคล       บุคคลทั่วไป 
- ภาพถายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ีไดออกใหไมเกิน 3 เดือน และ  - ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอใชวงเงินกู 
- ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  - บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 2 ฉบับ 
- ภาพถายหนังสือมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัทฉบับใหม 
- บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามคนละ 2 ฉบับ 

คําแนะนํา : การลงลายมือชือ่ของผูขอใชวงเงินกู ตองใหตรงกับท่ีใหไวกับ บลล. เทาน้ัน 
 

 
สําหรับ บลล. เทาน้ัน      วันที่รับหนังสือฉบับนี้    
ลายมือชื่อผูขอใชวงเงิน     ถูกตอง      ไมถูกตอง 
 
Input by      Approve by      



      

   

 

 TSFC Securities Public Company Limited 
 

 
บริษัทหลกัทรัพย เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย จํากัด(มหาชน)
 

         
 

บัญชีเลขที่ / AC No. _________ 

วันที่ / Date _______________ 
 

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 
Specimen Signature Card 

 

        ชื่อ / Name ________________________________ 

        ตัวอยางลายมือชื่อ / Specimen Signature 

 

        
  

         
 

          

 

 

        เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign 
        

 _____________________________________  
 

 __________________________________________ 

        เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Revenue No. 
 

         
 

        เลขบัตรประชาชน / I.D. Card __________________ 

        ออกให ณ  / I.D. Issued at ____________________ 
 

       ที่อยู / Home Adderss ________________________ 
              

        ___________________________________________ 
   

       ____________________ โทร. / Tel ____________ 
 

       ที่ทํางาน / Office ___________________________ 
              

       ___________________________________________ 
   

       ____________________ โทร. / Tel ____________ 
 

        

    
TSFC Securities Public Company Limited  

 

 
บริษัทหลกัทรัพย เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย จํากัด (มหาชน)
 

 
 
 

บัญชีเลขที่ / AC No. ____________ 

วันที่ / Date _________________ 
 

บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 
Specimen Signature Card 

 

       ชื่อ / Name _______________________________ 

       ตัวอยางลายมือช่ือ / Specimen Signature 

 

          
 

           
         

           

 

 

           เงื่อนไขการลงนาม / Power to sign 
        

   _____________________________________  
      
    _________________________________________ 

          เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Revenue No. 
 

          
 

        เลขบัตรประชาชน / I.D. Card ___________________ 

        ออกให ณ  / I.D. Issued at _____________________ 
 

        ที่อยู / Home Adderss _______________________ 
              

        ___________________________________________ 
   

        ___________________ โทร. / Tel ____________ 
 

       ที่ทํางาน / Office ____________________________ 
              

        ___________________________________________ 
   

        ___________________ โทร. / Tel ____________ 

 

   ประทับตราสําคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal    ประทับตราสําคัญบริษัท(กรณีนิติบุคคล)/Company Seal 




