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วันที่ยื่นคำขอ / Request date :

ที่อยูองคกร / Company registered address

ขอมูลของผูมีอำนาจลงนามขององคกร / Authorized signatory information 

คำนำหนาชื่อ / Title 

ผูมีอำนาจลงนามเดิม (Former Authorized signatory)  

นาย / Mr.                  นาง / Mrs.                  นางสาว / Miss

ชื่อ-สกุลภาษาไทย / Thai name-surname

ตำแหนง / Position

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ / English name-surname

ที่อยูที่ทำงานปจจุบัน / Current office address

หมายเลขโทรศัพทที่ทำงาน / Office phone number

หมายเลขโทรสารที่ทำงาน / Office fax number

หมายเลขโทรศัพทมือถือ / Mobile phone number

  คำนำหนาชื่อ / Title นาย / Mr.                  นาง / Mrs.                  นางสาว / Miss

ชื่อ-สกุลภาษาไทย / Thai name-surname

ตำแหนง / Position

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ / English name-surname

สัญชาติ / Nationality

ที่อยูที่ทำงานปจจุบัน / Current office address

หมายเลขโทรศัพทที่ทำงาน / Office phone number

หมายเลขโทรสารที่ทำงาน / Office fax number

หมายเลขโทรศัพทมือถือ / Mobile phone number

ขอมูลของผูมีอำนาจลงนามขององคกรคนใหม / New authorized signatory information*

1.         ผูมีอำนาจลงนามคนใหม (New authorized signatory)  

อีเมล / Email address

ขอมูลขององคกรธุรกิจ / Company information 

ชื่อองคกรตามที่ระบุไวในการจดทะเบียน / Company registered name

วันเกิด / Date of Birth

ที่อยูถาวรในตางประเทศ (ชาวตางชาติ) / Permanent Address in Home Country  (non-Thai)

Krungsriayudhya Card Company Limited
Krungsri Ploenchit Tower
550 Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel : +66(0) 2646 3333   Krungsri Corporate Credit Card             
Tel : +66(0) 2646 3030   Krungsri HomePro Corporate Card       
csm.operations@krungsri.com   

แบบคำขอเพ่ือเปล่ียนรายช่ือผูมีอำนาจลงนามสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด
Authorized Signatory Change Request Form for Krungsri Corporate Credit Card / Krungsri HomePro Corporate Card

DEC 2022
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*หมายเหตุ: กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้:

 • กรณีที่เปล่ียนแปลงผูมีอำนาจลงนามขององคกร กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดสำเนาไมเกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผูมีอำนาจลงนาม

*Remark: Please submit the relevant supporting documents

                   • In case of changing authorized signatory, please submit a copy of company’s affidavit  not over 3 months and copy of citizen ID or Passport of new company’s authorized person.

ลงนามโดย / Signed by

โดยการลงนามตอไปน้ี ขาพเจาในฐานะผูมีอำนาจลงนามคนใหม ขอรับรองการย่ืนคำขอเพ่ือเปล่ียนรายช่ือผูมีอำนาจลงนาม ตามท่ีไดแจงรายละเอียดไวในแบบคำรอง
และตามเอกสารแนบ ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลทั้งหมดที่เกี ่ยวของกับผูมีอำนาจลงนาม ตามที่ไดแจงรายละเอียดไวในแบบคำรองนั้นถูกตองทุกประการ/ 
I, undersigned, the new Authorized signatory, hereby, certify that all the information related to the existing and new company’s Authorized signatory 
provided above, is accurate and true.

Code: 
สำหรับเจาหนาที่เทานั้น / For Officer Use Only 

ลายมือชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signature)

ชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signatory name)

ตราประทับบริษัท / Company’s Stamp

  คำนำหนาชื่อ / Title นาย / Mr.                  นาง / Mrs.                  นางสาว / Miss

ชื่อ-สกุลภาษาไทย / Thai name-surname

ตำแหนง / Position

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ / English name-surname

สัญชาติ / Nationality

ที่อยูที่ทำงานปจจุบัน / Current office address

หมายเลขโทรศัพทที่ทำงาน / Office phone number

หมายเลขโทรสารที่ทำงาน / Office fax number

หมายเลขโทรศัพทมือถือ / Mobile phone number

2.         ผูมีอำนาจลงนามคนใหม (New authorized signatory)  

อีเมล / Email address

วันเกิด / Date of Birth

ที่อยูถาวรในตางประเทศ (ชาวตางชาติ) / Permanent Address in Home Country (non-Thai)

Krungsriayudhya Card Company Limited
Krungsri Ploenchit Tower
550 Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel : +66(0) 2646 3333   Krungsri Corporate Credit Card             
Tel : +66(0) 2646 3030   Krungsri HomePro Corporate Card       
csm.operations@krungsri.com   

แบบคำขอเพ่ือเปล่ียนรายช่ือผูมีอำนาจลงนามสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด
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