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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

แบบคำขอเพื่อทำการยกเลิกบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด แบบเฉพาะราย

Individual Account Closing Form for Krungsri Corporate Credit Card / Krungsri HomePro Corporate Card

        ยกเลิกบัตรเครดิต (กรุณากรอกขอมูลสวนที่ 1) / Individual account close (please fill-in section A)

สวนที่ 1 ยกเลิกบัตรเครดิต / Section A : Individual account closure

มีความประสงคโอนคะแนนสะสมไปยังหมายเลขบัตรเครดิต / Please transfer remaining Krungsri Bonus points to account number

ขอมูลหมายเลขบัตรเครดิต (กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตที่ตองการใหระงับบัตร) / Individual card number information (Please fill-in individval account 
requested to be closed)

หมายเหตุ: การระงับบัตรถาวรจะมีผลโดยสมบูรณก็ตอเมื่อองคกรหรือสมาชิกบัตรชำระยอดคางชำระทั้งหมด

Remark: In order to close accountc(s) effectively, the company of the cardholder must pay the remaining of total outstanding balance.

เหตุผลในการระงับบัตรเครดิตสำหรับองคกร / Reason for closing the individual cardholder’s account:

      พนักงานไดลาออกจากองคกร / Employee’s resignation

      พนักงานไดรับการแตงตั้งในตำแหนงงานอื่น / Employee has been transferred to a different position

      พนักงานเสียชีวิต / Employee deceased

      อื่นๆ โปรดระบุ / Other, please specify

หมายเลขบัตรเครดิต / Card number

ชื่อ-สกุลสมาชิกบัตร / Cardholder name-surname

 - - - หมายเลขบัตรเครดิต / Card number

ชื่อ-สกุลสมาชิกบัตร / Cardholder name-surname

 - - - หมายเลขบัตรเครดิต / Card number

ชื่อ-สกุลสมาชิกบัตร / Cardholder name-surname

 - - - หมายเลขบัตรเครดิต / Card number

ชื่อ-สกุลสมาชิกบัตร / Cardholder name-surname

 - - - หมายเลขบัตรเครดิต / Card number

ชื่อ-สกุลสมาชิกบัตร / Cardholder name-surname

 - - - หมายเลขบัตรเครดิต / Card number

ชื่อ-สกุลสมาชิกบัตร / Cardholder name-surname

ขอมูลขององคกรธุรกิจ กรอกขอมูลโดยผูมีอำนาจลงนามของกิจการหรือผูประสานงานตามท่ีระบุไวในใบสมัคร / Company information (completed by existing 
company's authorized signatory or authorized person as specified in the application)
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Code: 
สำหรับเจาหนาที่เทานั้น / For Officer Use Only 

ลงนามโดย / Signed by

โดยการลงนามตอไปน้ี ขาพเจาผูซ่ึงเปนตัวแทนองคกรตามท่ีไดแจงรายละเอียดไวในแบบคำขอ เพ่ือใหบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทำการระงับบัตรเครดิต

สำหรับองคกรที่ออกภายใตชื่อองคกรตามหมายเลขบัตรที่ไดระบุไวในใบคำขอ ขาพเจายอมรับเงื่อนไขที่วาคำรองเพื่อทำการระงับบัตรเครดิตสำหรับองคกร

จะไดรับการดำเนินการก็ตอเมื่อไมมียอดคางชำระจากบัตรเครดิตสำหรับองคกรแตละบัตรภายใตบัญชีเดียวกัน

I, undersigned, represent the company stated above, request to close the Corporate Card(s) issued under the company’s name to the individual

cardholder stated above. I agree that the request to close the company’s corporate card will be processed only when the outstanding balance

of the Corporate Cards issued to the company has been fully paid off.

ลายมือชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signature)

ตราประทับบริษัท / Company’s Stamp

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@krungsri.com 

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

หมายเหตุ
1.ไมตองมีเอกสารประกอบ
2. สงเมลมายัง Group mail: csm@krungsri.com เพื่อดำเนินการ

แบบคำขอเพื่อทำการยกเลิกบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด แบบเฉพาะราย

Individual Account Closing Form for Krungsri Corporate Credit Card / Krungsri HomePro Corporate Card


