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255 - 257 อาคารฮัว่เซง่เฮง 2 ชัน้ 6 ถนนเยาวราช  
แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพฯ 10100  
โทร     02 763 9999  

 
                  วนัที่............ เดอืน............................... พ.ศ. ................ 

                   Date 
 
โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า/I, the undersigned ……………………………………………………......… บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่  
Citizen ID/passport no.……………………….…………เลขทีบ่ญัช/ีAccount Number.......................................................มคีวามประสงคข์อแกไ้ข
เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอ้มูลและรายละเอยีดต่างๆ ทีไ่ดใ้หไ้วก้บับรษิทัดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ีการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอ้มลูลูกคา้ใหม้ผีลกบัทุกบญัชทีี่มอียู่
กบับรษิทัรวมถึงบญัชีซื้อขายทองค าบนแพลตฟอร์ม 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. 
 

 รายการข้อมลู / Information  
         ลกูค้าลงนาม                
Customer’s signature 

1. ชื่อ และ/หรอื นามสกุลเปลีย่นใหมเ่ป็น/Name and/or Surname change to 
ไทย (Thai) :  

องักฤษ (English) : 

 
 
 

2. ทีอ่ยูอ่าศยัเปลีย่นใหมเ่ป็น/Change address / location 

 2.1 ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น/New Registered address  
 2.2 สถานทีต่ดิต่อ/New Contact address       
โปรดระบุรายละเอยีด/Please specify..........................................................................................................  

 

3. เบอรโ์ทรศพัทเ์ปลีย่นใหม่เป็น………………..…………………เพิม่เบอร…์……………………………        
Change phone number to                Add phone number  

 

4. อเีมล เปลีย่นใหมเ่ป็น/Change email address to …………………………………………………………….......     
*บรษิทัจะไมด่ าเนินการเปลีย่นแปลงอเีมลใหมใ่หใ้นกรณีทีอ่เีมลนัน้ซ ้ากบัอเีมลทีบ่รษิทัมอียูใ่นปัจจบุนั             
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. บญัชธีนาคารเปลีย่นใหมเ่ป็น/Change your bank accounts. 

ธนาคาร.................. …………………………......เลขทีบ่ญัช/ีAccount no. ……..………...........…………...........

ประเภทบญัช/ีAccount type   (  ) ออมทรพัย/์Savings   (  ) กระแสรายวนั/Current                                            

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
*** โปรดลงนามในช่องหวัขอ้ทีท่่านตอ้งการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเท่านัน้/Please sign on the subject, which you are required to change only. 
 โดยใหก้ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิดงักล่าวข้างต้น มผีลตัง้แต่วนัที่ที่ลงในค าขอฉบบัน้ีเป็นต้นไป และขา้พเจา้ขอยอมรบัผลของการ
กระท าใดๆ อนัเกดิขึน้เน่ืองจากการทีบ่รษิทัปฏบิตั ิตามค าขอของขา้พเจา้ทุกประการ/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. 
 

ใบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมข้อมูลลกูค้า 

Request for changes in customer’s data 
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เอกสารท่ีใช้ย่ืนประกอบกบัหนังสือฉบบัน้ี (เอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายให้รบัรองส าเนาถกูต้องทุกฉบบั)                
/Other documents to be submitted along with this document under various conditions. (All photocopies must be certified as true) 
1. เปลีย่นชื่อ และ/หรอื นามสกุล /Change Name and/or Surname 

1.1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น /Copy of new identification card and copy of new registered address 
1.2. ส าเนาหนงัสอืส าคญัการเปลีย่นชื่อตวั-ชื่อสกุล /Copy of the certificate of change Name and Surname 

2. เปลีย่นทีอ่ยูอ่าศยัหรอืสถานทีต่ดิต่อ /Change address or location. 
2.1  ส าเนาทะเบยีนบา้นใหม ่/Copy of the new registered address 
2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /Copy of identification card 

3. เปลีย่นบญัชธีนาคาร /Change your bank accounts.  
3.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากหรอืส าเนา Bank Statement โดยในส าเนาจะตอ้งปรากฏชื่อและเลขทีบ่ญัชขีองลูกคา้เท่านัน้ และไมเ่ป็น 

บญัชรีว่ม /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 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /Copy of identification card 

 
 
 
 

Marketing Officer 
/Admin Officer 

Head of Marketing / 
Branch Manager 

Customer Account Controller /Compliance 

Verify Documents by Key in by Compliance Audit by 

 

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

 

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

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

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีบริษทั For officer only 
 


