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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

ขอมูลหมายเลขบัตรเครดิต (กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตทั้งหมด) / All card number information (Please fill-in all account(s) number)

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

แบบคำขอเพ่ือทำการยกเลิกบัญชีบัตรและบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด ท้ังหมด
All Account Closing Form for Krungsri Corporate Credit Card / Krungsri HomePro Corporate Card    

ขาพเจา / I,                องคกรธุรกิจท่ีเปนเจาของบัญชีบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด หรือบัตรเครดิตกรุงศรี 

โฮมโปร คอรปอเรท การด เลขท่ี  / The owner of Krungsri Corporate Card, Credit Card number                       

มีความประสงคขอยกเลิกการใชบริการและขอปดบัญชีบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด หรือบัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด ท้ังหมด โดยมีรายละเอียด

ของบัตรเครดิตตางๆดังนี้ / Has the intention to cancel all services and request to close all credit card accounts as stated below.

ทั้งนี ้ใหบัญชีบัตรเครดิตองคกรและบัตรเครดิตหมายเลขตางๆ ขางตน ยกเลิกการใชงานต้ังแตวันท่ี           โดยขาพเจาตกลงชำระเงินใดๆ ท่ีคางชำระแกบริษัทฯ 

ตามบัญชีบัตรเครดิตองคกรใหเสร็จส้ินครบถวนภายในระยะเวลาท่ีไดรับแจงจากบริษัทฯ และจะดำเนินการตัดบัตรเครดิตท่ีเก่ียวของทุกใบเปน 2 สวน สงคืนใหแกบริษัทฯ พรอมกับคำขอ

ฉบับนี้ และตกลงวาบัญชีบัตรเครดิตองคกรของขาพเจาถูกยกเลิกสมบูรณ เมื่อไมมียอดคางในบัญชีบัตรและหรือในบัตรแตละใบ

The above-mentioned card number(s) and account(s) will be effectively cancelled on                  .I agree to make full payment of any remaining 
due within a specified period determined by the company and I will cut all cards in half and returning the halves of such cards to the company. 
I agree that this request and all card cancellation will be completed when there is no remaining balance in the account.

ขอมูลขององคกรธุรกิจ กรอกขอมูลโดยผูมีอำนาจลงนามของกิจการหรือผูประสานงานตามท่ีระบุไวในใบสมัคร / Company information (completed by existing 
company's authorized signatory or authorized person as specified in the application)
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โดยการลงนามตอไปน้ี ขาพเจาผูซ่ึงเปนตัวแทนองคกรตามท่ีไดแจงรายละเอียดไวในแบบคำขอ เพ่ือใหบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทำการระงับบัตรเครดิตสำหรับ
องคกรทุกบัตรท่ีออกภายใตช่ือองคกร ขาพเจายอมรับเง่ือนไขท่ีวาคำรองเพ่ือทำการระงับบัตรเครดิตสำหรับองคกรจะไดรับการดำเนินการก็ตอเม่ือไมมียอดคางชำระ
จากบัตรเครดิตสำหรับองคกรแตละบัตรภายใตบัญชีเดียวกันนี้ / I, undersigned, represent the company stated above, request to close all 
the Corporate Credit Card(s) issued under the company’s name. I agree that the request to close the company’s Corporate Credit Card(s) 
will be processed only when the outstanding balance of all the Corporate Credit Card(s) issued to the company has been fully paid off.

Code: 
สำหรับเจาหนาที่เทานั้น / For Officer Use Only 

เหตุผลในการแจงขอยกเลิกบริการบัญชีบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจขององคกร (Reason for closing the company’s account)

      ไมพอใจสิทธิประโยชนของบัตร / Unsatisfied with Krungsri Corporate Credit Card’s / Krungsri HomePro Corporate Card features and benefits

      ไมพอใจบริการ / Unsatisfied with Krungsri Corporate Credit Card’s services

      รายการสงเสริมการขายและสวนลดของบัตรไมนาสนใจเพียงพอ / Unattractive promotion and special discount program offered

      ตองการใชบัตรเครดิตสำหรับองคกรที่ออกโดยสถาบันการเงินอื่นๆ (โปรดระบุ) / Prefer to choose business card from other financial institution, please  

      specify

      อื่นๆ โปรดระบุ / Other, please specify

ลงนามโดย / Signed by

ลายมือชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signature)

ชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signatory name)

ตราประทับบริษัท / Company’s Stamp

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

แบบคำขอเพ่ือทำการยกเลิกบัญชีบัตรและบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด ท้ังหมด
All Account Closing Form for Krungsri Corporate Credit Card / Krungsri HomePro Corporate Card    
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