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แบบคำขอเพ่ือทำการเปล่ียนแปลงขอมูลสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด
Information Change Form for Krungsri Corporate Credit Card / Krungsri HomePro Corporate Card      

วันที่ยื่นคำขอ / Request date :

ชื่อองคกรตามที่ระบุไวในการจดทะเบียน / Company registered name

ที่อยูองคกร / Company registered address

หมายเลขโทรศัพทขององคกร / Company office phone number

ชื่อ-สกุล ของผูมีอำนาจลงนามหรือผูประสานงาน / Company’s authorized signatory or authorized person’s name-surname

ขอมูลที่ตองการใหทำการเปลี่ยนแปลง / Type of information change:

        เปลี่ยนแปลงขอมูลของธุรกิจ (กรุณากรอกขอมูลในสวนที่ 1) / Change company information (please fill-in section A)

        เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม ขอมูลของผูประสานงาน (กรุณากรอกขอมูลในสวนที่ 2) / Change/Request authorized person’s contact information 

        (please fill-in section B)

สวนที่ 1 เปลี่ยนแปลงขอมูลของธุรกิจ / Section A: Change company information

ชื่อองคกรตามที่จดทะเบียนใหม / New company registered name

หมายเลขจดทะเบียนองคกรใหม / New company registration number

วันที่จดทะเบียนใหม / New company registration date

หมายเลขโทรศัพทใหมขององคกร / New company office phone number

หมายเลขโทรสารใหมขององคกร / New company fax number

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษีใหม / New company tax ID

ที่อยูขององคกรตามที่จดทะเบียนใหม / New company registered address

ขอมูลขององคกรธุรกิจ กรอกขอมูลโดยผูมีอำนาจลงนามของกิจการหรือผูประสานงานตามท่ีระบุไวในใบสมัคร / Company information (completed by existing 
company's authorized signatory or authorized person as specified in the application)
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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       
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*หมายเหตุ: กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ และสงเมลมายัง Group mail: csm@krungsri.com เพื่อดำเนินการ
    กรณีเปลี่ยนแปลงขอมูลธุรกิจ

    1. สำเนาการจดทะเบียนองคกรใหมหรือใบทะเบียนการคา สำหรับการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังตอไปนี้: ชื่อองคกรที่จดทะเบียน, เลขทะเบียน, ที่อยูขององคกร, หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร 

    2. สำเนาหมายเลขประจำตัวผูเสียภาษีใหม สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี

    กรณีเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน

    1.แบบฟอรม

    2.แนบสำเนาบัตรประชาชนผูประสานงานทานใหม

*Remark: Please submit the relevant supporting documents
    1. Copy of new business registration or trade registration for any changes on company’s registration name, registration ID, Registered address, office phone and fax number.

    2. Copy of new tax ID for any changes of tax ID.

สวนที่ 2: เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม ขอมูลของผูประสานงาน / Section B: Change/Request authorized person’s contact information

        เปลี่ยนแปลง (Change authorized person)  หรือ (or)            เพิ่มผูประสานงาน (Request authorized person)

ชื่อผูประสานงาน (Contact person#1)              นาย / Mr.              นาง / Mrs. นางสาว / Miss

ชื่อ-สกุลภาษาไทย ของผูประสานงาน / Authorized person’s Thai name-surname

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ของผูประสานงาน / Authorized person’s English name-surname

ตำแหนงของผูประสานงาน / Authorized person’s position

หมายเลขโทรศัพทที่ทำงาน ของผูประสานงาน  / Authorized person’s office phone number

หมายเลขโทรสารที่ทำงาน ของผูประสานงาน  / Authorized person’s office  fax number

หมายเลขโทรศัพทมือถือ ของผูประสานงาน  / Authorized person’s office mobile phone number

อีเมล / Email address

รหัสสวนบุคคล / Personal Code                                          หมายเหตุ: กำหนด 6 หลัก (Must be 6 digits)

ลงนามโดย / Signed by

Code: 
สำหรับเจาหนาที่เทานั้น / For Officer Use Only 

ลายมือชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signature)

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง
Name-Last name (as in passport)

ตราประทับบริษัท / Company’s Stamp

แบบคำขอเพ่ือทำการเปล่ียนแปลงขอมูลสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด
Information Change Form for Krungsri Corporate Credit Card / Krungsri HomePro Corporate Card      
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