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บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด I GENERAL CARD SERVICES LTD.

สาขา
วันที่
Dealer Code
Sale Code

อาคารกรุงศร�เพลินจ�ต ทาวเวอร 550 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2627-8111 โทรสาร : 0-2627-8381 www.centralthe1card.com

แบบฟอรมขออนุมัติเพ��มวงเง�น / เปลี่ยนแปลงสถานะบัตร
หมายเลขบัตรเครดิต
วันหมดอายุบัตร
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ระบุตามหนังสือเดินทาง (กรุณากรอกดวยตัวพ�มพใหญเทานั้น) (Mr./Mrs./Miss)

/
สมาชิกบัตรเครดิตบัตรหลัก

หมายเหตุ : หากรายละเอียดที่ทานระบุยาวเกิน 20 ตัวอักษร บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนตัวอักษรชื่อและนามสกุลที่จะพ�มพบนบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)* บัตรหลัก

-

-

สัญชาติ

มีความประสงคที่จะ : (กรุณาเลือกหัวขอโดยใสเคร�่องหมาย

ในชอง

ขอเปลื่ยนแปลงสถานะบัตร จากบัตร
เซ็นทรัล เครดิตคารด คลาสสิค
เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ
เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ
เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค
ขอเปลี่ยนแปลงวงเง�น

-

เพ��มวงเง�น จากวงเง�นเดิม
เปนวงเง�นใหม

หมายเลขโทรศัพท(มือถือ)*

ทานสามารถเลือกทำรายการไดมากกวา 1 ขอ)
เปนบัตร
เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ (คาธรรมเนียมรายป 500 บาท สำหรับบัตรหลัก และ 250 บาท สำหรับบัตรเสร�ม)
เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ (คาธรรมเนียมรายป 4,000 บาท สำหรับบัตรหลัก และ 2,000 บาท สำหรับบัตรเสร�ม)
เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค (คาธรรมเนียมรายป 9,000 บาท สำหรับบัตรหลัก และ 2,000 บาท สำหรับบัตรเสร�ม)
บาท
บาท

ลดวงเง�น จากวงเง�นเดิม
เปนวงเง�นใหม

ตามบร�ษัทเห็นสมควร

เอกสารประกอบการพ�จารณา :
สลิปเง�นเดือน หร�อหนังสือรับรองเง�นเดือน
หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลเครดิต และสำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง

บาท
บาท

สำเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง

** ตองยื่นเอกสารประกอบการพ�จารณา, หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลเครดิต และสำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง แนบมาพรอมกับแบบฟอรมนี้/ซึ่งคาธรรมเนียมจะถูกคำนวณตั้งแตปแรก
โดยจะเร��มคิดคาธรรมเนียมรายปตามรอบคาธรรมเนียมรายปเดิมของบัตรใบเกา

สถานที่จัดสงเอกสารและใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวัน
ที่อยูปจจ�บัน
ที่ทำงาน
ขอมูลที่อยูปจจ�บัน
ที่อยูตามขอมูลเดิม
เปลี่ยนแปลงที่อยูใหม (โปรดระบุ)
ที่อยูปจจ�บันเลขที่
หมูที่
ชื่อหมูบาน/อาคารชุด
ซอย
แยก
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท (บาน)
ที่อยูที่ทำงาน
ที่อยูตามขอมูลเดิม
เปลี่ยนแปลงที่อยูใหม (โปรดระบุ)
ชื่อบร�ษัท/หาง/ราน
ประเภทธุรกิจ
อาคาร
ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท (ที่ทำงาน)
หมายเลขโทรสาร*
อายุงาน*

ชั้น

หอง

ถนน
จังหวัด
ตอ

เลขที่
แยก
จังหวัด
ตอ
เดือน

ป

หมูที่

โดยการลงนามในคำขอฉบับนี้ ขาพเจาขอใหบร�ษทั เจเนอรัล คารด เซอรวส� เซส จำกัด (บร�ษทั ฯ) พ�จารณาอนุมตั คิ ำขอขางตนของขาพเจา ขาพเจารับทราบและตกลงวาการอนุมตั คิ ำขอนีจ้ ะเปนไปตามหลักเกณฑ และกฎระเบียบ
ภายในบร�ษทั ฯ และธนาคารแหงประเทศไทยซึง่ จะพ�จารณาจากหลักฐานแสดงรายไดหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล และเอกสารอืน่ ใดทีข่ า พเจาไดใหไวกบั บร�ษทั ฯ โดยบร�ษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการอนุมตั ริ ายการตาม คำขอนีซ้ ง่ึ
จำนวนวงเง�นและ/หร�อประเภทของบัตรทีข่ อเปลีย่ นแปลงใหเปนไปตามทีบ่ ร�ษทั เห็นสมควร และบร�ษทั ฯ อาจปฎิเสธคำขอฉบับนี้ไดโดยไมจำเปนตองระบุเหตุผลหร�อคำอธิบายใดๆ รวมทัง้ ไมจำเปนตองสงคำขอนีแ้ ละเอกสาร ประกอบคืนใหกบั ขาพเจา
ขาพเจารับทราบวาหากบร�ษทั ฯ พบวาขอมูลที่ไดรบั ไมถกู ตองไมวา ทัง้ หมดหร�อบางสวน บร�ษทั ฯ มีสทิ ธิใ์ นการพ�จารณายกเลิกการปรับเพ�ม� วงเง�น และ/หร�อ การใหบร�การบัตรแกขา พเจา
ขาพเจาตกลงและยอมรับคำขอฉบับนี้ (ไมวา กรณีใดๆ) ไมถอื เปนการแกไข เปลีย่ นแปลงและ/หร�อยกเลิกหนาทีห่ ร�อหนีใ้ ดๆ ทีข่ า พเจามีตอ บร�ษทั ฯ โดยขาพเจายังคงผูกพันตามขอกำหนดและเง�อ่ นไขของการใชบตั รเครดิตไมวา จะ
เปนบัตรเดิมหร�อบัตรใหมทกุ ประการ (รวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยงขอกำหนดและเง�อ่ นไขของการใชบตั รเครดิตในการชำระหนีใ้ ดๆ อันเกิดจากใชบตั ร) และในกรณีท่ีไดรบั การอนุมตั ขิ า พเจาตกลงใหบร�ษทั ฯ โอนยายหนีใ้ ดๆ ของขาพเจาตามบัตร
เดิมไปยังบัตรใหมในทันทีท่ีไดรบั การอนุมตั ิ
**หมายเหตุสำคัญ : • ผูท ป่ี ระสงคจะเปลีย่ นแปลงประเภทบัตรจะตองเปนผูถ อื บัตรหลักเทานัน้ ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะรวมถึงการเปลีย่ นบัตรเสร�มดวย
• บร�ษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการพ�จารณาจำนวนวงเง�นและ/หร�อ สถานะบัตร ตามหลักเกณฑของบร�ษทั ฯ
• กรณีเปลีย่ นบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน แบล็ค ลักซ เรดซ กรุณาแลกคะแนนสะสมกอนทำเร�อ่ งเปลีย่ นแปลงสถานะบัตร มิฉะนัน้ บร�ษทั ฯ จะถือวาคะแนนสะสมของทานเปนโมฆะ
• บร�การชำระคาสาธารณูปโภคผานบัตรไมสามารถโอนไปยังบัตรใหมทา นได หากทานตองการใชบร�การเดิมตอ กรุณาติดตอไปยังผูใหบร�การ ทานที่ไดตดั ชำระคาบร�การเพ�อ่ แจงความจำนงหลังจากทานไดรบั
บัตรใหมแลว หากมีขอ สงสัย สอบถามที่ แผนกบร�การลูกคาบัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวัน แบล็ค 02-627-6622, เซ็นทรัลเดอะวัน ลักซ 02-627-8899 และบัตรเครดิตประเภทอืน่ 02-627-8111

เอกสารสงถึง
ทีม Application Management (สวนงานเอกสารเพ��มวงเง�น)
ชัน้ G อาคารบางนาทาวเวอร A\ เลขที่ 2/3 หมู 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5
ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 แฟกซ : 02-627-8250
สำหรับเจาหนาที่
CRL

CA

ลายมือชื่อบัตรหลัก

วันที่

(

EX1

)

EX2

Date

/

/

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร
วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร

1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ
2. ผูใหความยินยอมตองแนบเอกสารดังนี้มาพรอมโทรสารดวย
บุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผูใหความยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง
3. ผูใ หความยินยอมอาจสงโทรสารดวยตัวเองหรือมอบหมายใหผใู ดเปนผูส ง แทนก็ได

เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร

1. การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หรือเปนขอความทีไ่ ดสราง
สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งหามมิใหผูใหความ
ยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฏหมายของขอความใดเพียงเพราะ
เหตุทข่ี อ ความนัน้ อยูใ นรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2. การใหความยินยอมทางโทรสารนีจ้ งึ
มีผลเปนการใหความยินยอมตามกฏหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตทุกประการ

ทำที่ _______________________________________ วันที่ ___________ เดือน __________________ พ.ศ. 25________
สำหรับบุคคลธรรมดา

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
วัน/เดือน/ป พ.ศ. เกิด
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

/

/

สำหรับบุคคลตางดาว
หนังสือเดินทาง
อื่นๆ โปรดระบุ

นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท
เลขที่
เลขที่

ความยินยอมนี้จัดทำขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา และสงใหแก บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษัท)
ทางโทรสารเพื่อเปนหลักฐานวา ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษัท) เปดเผยหรือใหขอมูลของ
ขาพเจาแก บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จำกัด ซึ่งเปนสมาชิก หรือผูใชบริการของบริษัทเพื่อประโยชนในการวิเคราะห
สินเชือ่ การออกบัตรเครดิตตามคำขอสินเชือ่ /ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาทีใ่ หไวกบั บริษทั ดังกลาวขางตน รวมทัง้ เพือ่ ประโยชน
ในการทบทวนสินเชือ่ ตออายุสญั ญาสินเชือ่ /บัตรเครดิต การบริหารและปองกันความเสีย่ งตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
และใหถือวาคูฉบับ และบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากโทรสารฉบับนี้ โดยการถาย
สำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไว ไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
อนึง่ กอนใหความยินยอมขาพเจาไดทราบถึงวิธกี ารและเงือ่ นไขของวิธกี ารใหความยินยอมผานโทรสารซึง่ ระบุไวดา น
บนของความยินยอมนี้อยางชัดเจนแลว

ผูใหความยินยอม

ลายเซ็นควรเหมือนกับใบคำขอรับสินเชื่อและสำเนาบัตรประชาชน

พยาน (เจาหนาที่สินเชื่อ/เจาหนาที่การตลาด)

สวนของบริษัท/ธนาคาร (โปรดเขียนชื่อและนามสกุลตัวบรรจงใหครบถวน)

หมายเหตุ : ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบัน
การเงินแตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได
06 Mar-08

