255 - 257 อาคารฮัวเซ่
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ใบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ มเติ มข้อมูลลูกค้า
Request for changes in customer’s data

วันที่............ เดือน............................... พ.ศ. ................
Date

โดยหนั ง สือ ฉบับ นี้ ข้า พเจ้า /I, the undersigned ……………………………………………………......… บัต รประชาชน/หนั ง สือ เดิน ทางเลขที่
Citizen ID/passport no.……………………….…………เลขทีบ่ ญ
ั ชี/Account Number.......................................................มีความประสงค์ขอแก้ไข
เปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทีไ่ ด้ให้ไว้กบั บริษทั ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมข้อมูลลูกค้าให้มผี ลกับทุกบัญชีท่มี อี ยู่
กับบริษทั รวมถึง บัญชีซ้อื ขายทองคาบนแพลตฟอร์ม GOLD NOW : require to change(s) my information as follows. I accept that change(s)
of my information has been affected all accounts which I opened with the company included GOLD NOW account.
รายการข้อมูล / Information
1. ชื่อ และ/หรือ นามสกุลเปลีย่ นใหม่เป็ น/Name and/or Surname change to
ไทย (Thai) :

ลูกค้าลงนาม
Customer’s signature



อังกฤษ (English) :
2. ทีอ่ ยูอ่ าศัยเปลีย่ นใหม่เป็ น/Change address / location
 2.1 ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน/New Registered address
 2.2 สถานทีต่ ดิ ต่อ/New Contact address
โปรดระบุรายละเอียด/Please specify..........................................................................................................
3. เบอร์โทรศัพท์เปลีย่ นใหม่เป็ น………………..…………………เพิม่ เบอร์………………………………
Change phone number to
Add phone number
4. อีเมล เปลีย่ นใหม่เป็ น/Change email address to …………………………………………………………….......
*บริษทั จะไม่ดาเนินการเปลีย่ นแปลงอีเมลใหม่ให้ในกรณีทอ่ี เี มลนัน้ ซ้ากับอีเมลทีบ่ ริษทั มีอยูใ่ นปั จจุบนั
The company will not change to the new email address, in case the company detect found I use same
email address in the company.
5. บัญชีธนาคารเปลีย่ นใหม่เป็ น/Change your bank accounts.
ธนาคาร.................. …………………………......เลขทีบ่ ญ
ั ชี/Account no. ……..………...........…………...........
ประเภทบัญชี/Account type ( ) ออมทรัพย์/Savings ( ) กระแสรายวัน/Current

6. อื่นๆ โปรดระบุ/(Others, please specify)……………………………………………………………………......









…………………………………………………………………………………………………………………………..
*** โปรดลงนามในช่องหัวข้อทีท่ ่านต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ /Please sign on the subject, which you are required to change only.
โดยให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมดังกล่าวข้า งต้น มีผลตัง้ แต่วนั ที่ท่ลี งในคาขอฉบับนี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าขอยอมรับผลของการ
กระทาใดๆ อันเกิดขึน้ เนื่องจากการทีบ่ ริษทั ปฏิบตั ิ ตามคาขอของข้าพเจ้าทุกประการ/All changes declared above will be in effect from the date
as stated above and I hereby fully accept and agree to be responsible for all changes made by myself.
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เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบกับหนังสือฉบับนี้ (เอกสารที่เป็ นภาพถ่ายให้รบั รองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
/Other documents to be submitted along with this document under various conditions. (All photocopies must be certified as true)
1. เปลีย่ นชื่อ และ/หรือ นามสกุล /Change Name and/or Surname
1.1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน /Copy of new identification card and copy of new registered address
1.2. สาเนาหนังสือสาคัญการเปลีย่ นชื่อตัว-ชื่อสกุล /Copy of the certificate of change Name and Surname
2. เปลีย่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือสถานทีต่ ดิ ต่อ /Change address or location.
2.1 สาเนาทะเบียนบ้านใหม่ /Copy of the new registered address
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /Copy of identification card
3. เปลีย่ นบัญชีธนาคาร /Change your bank accounts.
3.1 สาเนาสมุดเงินฝากหรือสาเนา Bank Statement โดยในสาเนาจะต้องปรากฏชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีของลูกค้าเท่านัน้ และไม่เป็ น
บัญชีรว่ ม /Copy of the passbook or copy of the bank statement, by the all copied requested must appear the name and account
number of the only customer.
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /Copy of identification card

สาหรับเจ้าหน้ าที่บริษทั For officer only

Marketing Officer
/Admin Officer

Date...............................

Head of Marketing /
Branch Manager

Customer Account Controller /Compliance
Verify Documents by

Date............................... Date...............................

Key in by

Date...............................

Compliance Audit by

Date...............................

..................................................... DPO Officer

Date..................................................... 
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