บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด I GENERAL CARD SERVICES LTD.
ชัน้ 1-6 และ 8 อาคารแคปปตอลทาวเวอร ออลซีซน่ั ส เพลส 87/1 ถนนว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2627-8111 โทรสาร : 0-2627-8381 www.centralthe1card.com

แบบฟอรม การขอ Reference Person
Reference Person Request Form

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………. หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง……………………………………….
I, Mr./Mrs./Ms.
I.D.Card/Passport No.
บานเลขที่……………… หมูที่……. หมูบาน ………………………… ถนน ………………………… แขวง………………………… เขต …………………………
Residing at
Moo
Village
Road
Sub-district
District
จังหวัด ………………………… ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หมายเลข
Province
Central The 1 Credit Cardholder No.

-

-

-

(“ผูมอบอำนาจ”)
(“Grantor”)

ขอมอบอำนาจให นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….. หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง………………………………………..
hereby authorize Mr./Mrs./Ms.
I.D.Card/Passport No.
บานเลขที่……………… หมูที่……. หมูบาน ………………………… ถนน ………………………… แขวง………………………… เขต …………………………
Residing at
Moo
Village
Road
Sub-district
District
จังหวัด ………………………… (“ผูรับมอบอำนาจ”)
Province
(“Grantee”)
รหัสผาน (หมายเลข จำนวน 4 หลัก) …………………………………………………
Security Code(Number in 4 digits)
เปนผูรับมอบอำนาจในการสอบถามขอมูลตางๆเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ระบุขางตน ซึ่งออกโดยบร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด ดังนี้
to inquire the following information about the above credit card issued by General Card Services Ltd.
• สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของบัตรเครดิต เชน สอบถามคาธรรมเนียมทั่วไป ชองทางการแลกคะแนน รายละเอียดรายการสงเสร�มการขาย สิทธิประโยชนทั่วไป
ของบัตรเครดิต การขอแบบฟอรมตางๆทางแฟกซ เปนตน
To inquire about general credit card information, such as, fees table inquiries, redemption channels, credit card’s promotions, credit card’s
privileges, request forms via Fax, etc.
• สอบถามรายละเอียดในบัตรเครดิตของผูมอบอำนาจ เชน สอบถามผลการสมัคร ยอดเร�ยกเก็บตามใบแจงยอด วงเง�นคงเหลือยอดที่ตองชำระหร�อยอดปดบัตร
วันครบกำหนดชำระ รายการที่ใชจายในใบแจงยอด รายการยังไมปรากฎบนใบแจงยอด ผลการสมัครหักผานบัญชี เปนตน
To inquire about details of the Grantor’s credit card, such as, credit card application status, outstanding balance, credit line, payment balance,
due date, transactions in billing statement, unposted transactions in billing statement, direct debit application status, etc.
การกระทำใดๆทีผ่ รู บั มอบอำนาจไดกระทำภายในขอบอำนาจขางตน ผูม อบอำนาจใหสตั ยาบันและรับรองการกระทำดังกลาวทัง้ หมดเสมือนหนึง่ วาผูม อบอำนาจไดกระทำการ
ดวยตนเองทั้งสิ�นไปตลอด จนกวาจะมีการเพ�กถอนการมอบอำนาจนี้
Any act performed by the Grantee under the powers and authority given above, the Grantor hereby ratifies and confirms all such acts done or
causes to be done by the Grantee by virtue of the foregoing from now on until otherwise revoked.

ลงชื่อ/Signed x ……………………………………………………… ผูมอบอำนาจ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed x ……………………………………………………… ผูรับมอบอำนาจ/Grantee
(
)
ลงชื่อ/Signed x ……………………………………………………… พยาน/Witness
(
)
ลงชื่อ/Signed x ……………………………………………………… พยาน/Witness
(
)

