
 วนัที/่ Date

ขา้พเจา้/ I/ We  เลขที่บญัช/ี Account No.

ขอเปลีย่นแปลงแกไ้ข/ ชื่อ-สกลุ/ Name-Surname ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น/ House Registration Address

Request to change ที่อยู่ส่งเอกสารทางไปรษณีย/์ Mailing Address สถานที่ท  างาน/ Office Address

หมายเลขโทรศพัท/์ Telephone No. อเีมล/ Email Address

วงเงนิ/ Trading Limit ระบปุระเภทบญัชี/ Specify Account Type

อื่น ๆ/ Others

เหตุผล/ Reason

โทรศพัทป์จัจุบนัที่บริษทัสามารถติดต่อขา้พเจา้ได/้ Current phone numbers that DBS Vickers can contact with

โทรศพัทบ์า้น/ Telephone No.   โทรศพัทท์ี่ท  างาน/ Office Tel. No.

โทรศพัทม์อืถอื/ Mobile No.   โทรสาร/ Fax No.

(ระบไุดสู้งสุด 2 หมายเลข/ Maximum 2 numbers)

อเีมล/ Email

กรุณาเขยีนตวัพมิพใ์หญ่/ Capital Letter

ในกรณีที่การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าว จะตอ้งแกไ้ขขอ้มลูที่ บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ("บริษทั ศูนยร์บัฝากฯ") ขา้พเจา้ขอใหบ้ริษทัด าเนินการแจง้บริษทั ศูนยร์บัฝากฯ เพือ่

ด าเนินการ และเพือ่ประกอบการพจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้ความขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้ขอน าส่งเอกสารและรายละเอยีดต่าง ๆ และขอรบัรองวา่เป็นความจริงทกุประการ หากเกิดความเสยีหายใด ๆ

ขึ้นกบับริษทั และ/ หรือ บริษทั ศูนยร์บัฝากฯ ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชค่้าเสยีหายต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทั และ/ หรือ บริษทั ศูนยร์บัฝาก ฯ ทกุประการ

If there is any information changed or updated, it is required to inform Thailand Securities Depository Co.,Ltd. ("TSD"). I (we) hereby authorize the Company to proceed the change with TSD.

In order to obtain the approval, I (we) provide the Company all of necessary document(s) and details which I (we) certify them to be true and accurate. If there is any damages arisen from the

use of the document(s) and details to the Company and/ or TSD, I shall entirely compensate to the Company and/ or TSD.

ลงช่ือ    ลูกคา้

Signed  Client

( )

         ** กรุณาลงลายมอืชือ่ใหต้รงกบัเอกสารชดุเปิดบญัช/ี Please sign as same as your sign on the Account Application Form

เอกสารแนบประกอบที่ส าคญัในการย่ืนแบบค าขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ข (กรณีที่จ าเป็นตอ้งมีเอกสารประกอบ)/ Photocopies of necessary documents for changing information

 เปลีย่นแปลงชื่อ-สกลุ/ Change name-surname  เปลีย่นแปลงทีอ่ยู/่ Change address

1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ใหม่)/ Copy of New ID Card 1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / Copy of New ID Card

2.ส าเนาใบส าคญัการเปลีย่นชื่อ-สกลุทีอ่อกโดยราชการ/ Copy of Registration of changing name/ surname

3.บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อของบรษิทั ฯ/ The specimen of signature DBSVTH's card

  ทีป่รกึษาการลงทนุ/ Investment Consultant   ผูอ้นุมตั/ิ Approved by

การตรวจสอบลายมอืชื่อ/ Verify signature     ถูกตอ้ง/ Yes     ไม่ถูกตอ้ง/ NO ผูต้รวจ-ฝ่าย/ Verified by-Department

สว่นลูกคา้สมัพนัธ ์(For Client Services staff only)

Verification Details

Checking Staff Address Result (in case change mailing address) ตรง / True Hit ไม่ตรง/ Not found

  ผูบ้นัทกึขอ้มลู/ Recorded by   ผูต้รวจสอบ/ Checked by   จดหมายแจง้เลขที/่ Letter CS No.  _____________/_____________

  วนัที/่ Date   วนัที/่ Date   วนัที/่ Date

CSS4/2017

แบบค าขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้มูล/ Request for Changing Information

ขอ้มูลใหม่/ New Information

ส าหรบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ/ For DBSV Staff Only

ขอ้มูลเดิม/ Previous Information


