บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด(มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบคำขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่ ..............................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................................................................................................รหัสบัญชีเลขที่.....................................................
 ข้ำพเจ้ำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้
 ชื่อ
 นามสกุล
 คานาหน้าชื่อ
เดิ ม
Previous

ใหม่
New

 ลายมือชื่อ
ชื่อ / นำมสกุล (Name / Surname)

ภำษำไทย (In Thai): (นำย/นำง/น.ส.)
ภำษำอังกฤษ (In English)
ภำษำไทย (In Thai): (นำย/นำง/น.ส.)
ภำษำอังกฤษ (In English)
คำนำหน้ ำชื่อ (Title)
ใหม่

เดิ ม
Previous

New

ลำยมือชื่อ (Signature)
ใหม่

เดิ ม
Previous

New

หมำยเหตุ : การแจ้งเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล โปรดแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
1. หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ หรือ นามสกุล ของทางราชการ หรือทะเบียนสมรส พร้อมลายมือชื่อรับรองแล้วแต่กรณี
2. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
3. สาเนาบัตรประชาชน
 ข้ำพเจ้ำขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่, Email Address, เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ดังนี้
 ทีส่ ่งเอกสาร (Mailing)  ทีต่ ดิ ต่อ (Contact )
 ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (Registered)
่
เพิ
ม
หมายเลขโทรศั
พ
ท์
อี
เ
มล
(Email
Address)


 เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

 ทีพ่ กั อาศัย (Residence)
 เปลี่ยนหมายเลข FAX

 ทีท่ างาน (Office)
 อื่นๆ

ข้อมูลใหม่ : ………………………………………………………………………………………………..........................................................................................…………….......
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................……………..
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 ยืนยันขอใช้บริการรับข้อมูล Equity Trading / Portfolio ทาง Auto FAX หมายเลข....................................................................................................................................
( ) รายงานการซื้อขาย + รายงานยอดหลักทรัพย์
( ) รายงานการซื้อขาย
โปรดระบุสถำนที่ของหมำยเลข AUTO FAX เป็ นสถำนที่ใด :
( ) ทีพ่ กั อาศัยปจั จุบนั

( ) ที่ทางาน

( ) ที่อ่นื ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................................

ลงชื่อ: .....................................................................................
ลายมือชื่อ(ตัวบรรจง): .....................................................................................
วันที:่ .....................................................................................
แบบคำขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล(แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล)
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 ข้าพเจ้าขอแจ้งแก้ไขการใช้บริการชาระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขการชาระราคาทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ดังนี้
(หมายเหตุ***กรณีมคี าสัง่ DCA ของกองทุนตัง้ ไว้หากลูกค้าประสงค์ตดั บัญชีธนาคารบัญชีใหม่ จะต้องไปยกเลิกคาสังเดิ
่ มแล้วส่งคาสัง่ DCA ใหม่)
 ยกเลิ กการชาระราคาค่าซื้อและรับเงินค่าขายธนาคารเดิมที่แจ้งไว้
 ยกเลิ กการชาระราคาผ่าน ธนาคาร................................................................................................................ สาขา...................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี

(ข้อมูลเดิ ม)

 แจ้งเปลีย่ นแปลงธนาคารในการชาระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 โดยการโอนผ่านระบบ ATS ทีธ่ นาคาร............................................................................................................ สาขา...................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
(ข้อมูลใหม่)
***กรณี เปลี่ยนบัญชีธนำคำร ATS หำกต้องกำรเปลีย่ นแปลงบัญชีรบั เงิ นปันผลและ เงิ นต้น / ดอกเบี้ยด้วย กรุณำระบุตำมเงือ่ นไขด้ำนล่ำง***
 แจ้งเปลีย่ นแปลงวิธกี ารรับเงินปนั ผล (E-dividend)
 แจ้งแก้ไขการนาเงินปนั ผล(E-dividend) เข้าบัญชีธนาคาร…………………………..............................…………สาขา……...........................................................….......……
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
 รับเป็ นเช็ค
 แจ้งเปลีย่ นแปลงวิธรี บั เงินต้น / ดอกเบี้ย และผลประโยชน์อ่นื ใด กรณีทท่ี ่านถือหลักทรัพย์ทน่ี ายทะเบียนไม่ใช่ TSD กรุณาระบุ
 ข้อมูลนาเงินเข้าบัญชีสาหรับนายทะเบียนนอก (Other registrar) ธนาคาร....................................................... สาขา..................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
หมำยเหตุ : แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
1. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
หมำยเหตุ
1. บริษัทจะดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิใดๆ ของท่านเท่าที่สามารถทาได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับและนโยบายของบริษทั ทัง้ นี้ อาจมีบางกรณีท่บี ริษทั ไม่สามารถ
ดาเนินการตามคาขอของท่านได้ดว้ ยเหตุอนั สมควรและโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ บริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิดงั กล่าว
2. บริษทั อาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิม่ เติมในกรณีทค่ี าขอของท่านไม่ชดั เจน หรือท่านไม่ได้ให้หลักฐานทีเ่ พียงพอแก่บริษทั เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ดาเนินการตามคาขอของท่าน
3. บริษทั อาจคิดค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินการตามที่บริษทั เห็นสมควร โดยบริษทั จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ท่ านทราบก่อนการดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิดงั กล่าว บริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการด
์
าเนินการตามคาขอของท่านในกรณีทท่ี ่านตกลงและยอมรับการชาระค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับท่านเพื่อการดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิดงั กล่าว
กำรยืนยัน
ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในแบบคาขอนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และข้ าพเจ้าเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งมีช่อื ปรากฏในแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั จาเป็ นต้องยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าเพื่อป้องกันการใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และบริษทั อาจ
จาเป็ นต้องติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิม่ เติม ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยว่าคาขอของข้าพเจ้าจะไม่ได้รบั การดาเนินการจนกว่าบริ ษทั จะได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นทัง้ หมดแล้ว และ
บริษทั อาจคิดค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินการตามคาขอใช้สทิ ธิของข้าพเจ้าตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
ลงชื่อ: .....................................................................................
ลายมือชื่อ(ตัวบรรจง): .....................................................................................
วันที:่ .....................................................................................
สำหรับที่ปรึกษำกำรเงิ นและกำรลงทุน
ชื่อ-นามสกุลของทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน
ชื่อ-นามสกุลของผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการลงทุน
วันทีร่ บั คาขอ
สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิ บตั ิ กำรเท่ำนัน้
ชื่อ-นามสกุลของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั คาขอ
วันทีร่ บั คาขอ
แบบคำขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล(แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล)
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