REQUEST FOR ACCESS คำขอเพือกำรเข้
่
ำถึงข้อมูล
Book and Claim in RSPO PalmTrace การจองและรับสิทธิ (์ บุ๊คแอนด์เคลม)
ใน อาร์ เอส พี โอ ปาล์มเทรซ
For sellers of RSPO Credits สำหรับผู้ขำยเครดิ ต RSPO
In order to request access to Book and
Claim in RSPO PalmTrace as a credit seller,
companies need to
1. Be a member of the RSPO

ในการขอเขา้ ถึงการจองและรับสิทธิ ์
(Book and Claim) ในระบบ RSPO
ปำล์มเทรซ ในฐำนะผูข้ ำยเครดิต
บริษทั จำเป็ นต้อง

2. Be registered in RSPO PalmTrace
(‘Palm Oil Registration’)

1.

3. Be RSPO certified

2.

(‘ลงทะเบียนปำล์มน้ ำมัน’)

4. Be licensed in RSPO PalmTrace by
their Certification Body
5. Fill in this form correctly and
completely; and

3.
4.

6. Attach a letter from your bank
confirming your company’s bank
account number1.
Please send the filled in form back
to palmtrace.support@ra.org.
For all questions regarding this form and
Book and Claim in RSPO PalmTrace, you
can contact the RSPO PalmTrace support
team via palmtrace.support@ra.org or +31
(0)20 820 8968.

เป็ นสมาชิก RSPO
ลงทะเบียนใน RSPO PalmTrace

5.

6.

ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน RSPO
ได้ รับใบอนุญาตใน RSPO
ปำล์มเทรซ โดยหน่ วยรั บรอง
(CB)
กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์
แนบจดหมำยจำกธนำคำรเพือ่ ยื
นยันหมำยเลขบัญชีธนำคำรขอ
งบริษทั คุณ1

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
กรุณำส่งแบบ ฟอร์มมำที่
palmtrace.support@ra.org.
หากคุณมีคาถามเกี่ยวข้องกับแบบฟอ
ร์มนี้ รวมทัง้ การจองและรับสิทธิ ์ (Book
and Claim) ใน RSPO ปาล์มเทรซ
คุณสามารถติดต่อฝ่ ายสนับสนุ นของ
RSPO PalmTrace ได้ทาง
palmtrace.support@ra.org หรือโทร. +31
(0)20 820 8968.
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For sellers of RSPO Credits สำหรับผู้ขำยเครดิ ต RSPO
Company Information

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษทั

RSPO PalmTrace account name2:
ชือ่ บัญชีใน RSPO PalmTraces

RSPO Membership number:
เลขทีส่ มำชิก RSPO

RSPO PalmTrace Member ID: RSPO_PO
เลขทีส่ มำชิกของ RSPO PalmTrace

Address:
ทีอ่ ยู่

Postcode:
รหัสไปรษณี
ย์

City:
จังหวัด

Country:
ประเทศ

VAT Number:
หมำยเลขประจำตัวผูเ้
สียภำษ๊

1

Letter confirming that the bank account indicated in this form indeed belongs to your company.

Please note that we do not request a bank statement on your account balance or activities.

จดหมำยยืนยันว่ำบัญชีธนำคำรทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้เป็ นของบริษทั คุณจริงๆ
ขอเรียนให้ทรำบว่ำเรำจะไม่ขอใบแจ้งยอดจำกธนำคำรเกีย่ วกับยอดเงินในบัญชีหรือกิจกรรมของคุณ
2

Company name as registered in RSPO PalmTrace.

ชือ่ บริษทั ทีไ่ ด้ลงทะเบียนในระบบ RSPO PalmTrace
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For sellers of RSPO Credits สำหรับผู้ขำยเครดิ ต RSPO
Type of Business: ประเภทของธุรกิจ
Independent Smallholder Group
กลุ่มเกษตรกรรำยย่อย

Outgrower
ผูป้ ลูกปำล์มน้ ำมันรำยใหญ่

โรงสกัดปำล์มน้ ำมัน

Kernel Crusher
โรงสกัดน้ ำมันเมล็ดในปำล์ม

Are you part of a Holding3?
คุณเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อไม่ 3?

YES/ ใช่
NO/ ไม่ใช่

If yes, Name of the Holding:
ถ้ำใช่ กรุณำกรอกชือ่ ของผู้ถอื หุน้ รำยใหญ่

Contact Person for Book and Claim:
ชือ่ ผู้ตดิ ต่อสำหรับกำรจองและรับสิทธิ์
Claim)

Email Address:
อีเมล์:

Telephone Number:
เบอร์โทรศัพท์:

(Book

and
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Bank Information

รายละเอียดเกีย่ วกับธนา
คาร

Bank Account Holder:
ชือ่ บัญชีของผูถ้ อื หุน้ รำยให
ญ่

Bank Account Number / IBAN:
เลขทีบ่ ญ
ั ชี/ รหัส IBAN

Bank Name:
ชือ่ ธนำคำร

Bank Address:

ทีอ่ ยู่ธนำคำร

SWIFT / BIC:
รหัส SWIFT ของธนำคำร

Contact Person for Payments:
ชือ่ ผู้ติดต่ อสาหรั บการจ่ ายเงิน

Email Address:
อีเมล์:

Telephone Number:
เบอร์โทรศัพท์

I confirm that I am authorized to request access to Book and Claim for the above
named company.

ฉันยืนยันว่ำฉันได้รบั อนุ ญำตให้เป็ นผูร้ อ้ งขอกำรเข้ำถึงกำรจองและกำรรับสิทธิ์ (Book and Claim)
สำหรับบริษัท/ กลุ่มทีม่ ชี อื ่ ข้ำงต้น
I confirm that the information stated in this document is true and accurate, and that any
changes will be timely communicated to Rainforest Alliance to palmtrace.support@ra.org.

ฉันยืนยันว่ำข้อมูลทีร่ ะบุในเอกสำรนี้เป็ นควำมจริงและถูกต้อง และหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ
จะมีกำรสือ่ สำรไปยัง Rainforest Alliance ทำงอีเมล์ที ่ palmtrace.support@ra.org.

Date:
วันที ่
Name:
ชือ่
Function Title:
ตำแหน่ง
3

Parent company able to sell RSPO Credits on your behalf.

บริษทั แม่สำมำรถขำยเครดิต RSPO ในนำมของคุณได้

