
สมัครวันนี้
บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
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รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้สมัครบัตรหลัก (ผู้สมัครบัตรหลักต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)

ประวัติการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของท่าน

ไม่เคยใช้           เคยใช้           ใช้อยู ่       หมายเลขบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส       3  7  –  – 
ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 26 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค)

เลขที่บัตรประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด   D D / M M / 1 9 Y Y

สัญชาติ

อีเมล

โทรศัพท์ที่บ้าน    0 โทรศัพท์มือถือ   0

ท่านได้สมัครเพื่อรับข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับข้อเสนอทางการตลาดและข้อมูลการให้บริการล่าสุด (“ข้อมูลล่าสุด”) ผ่านทาง SMS โทรศัพท์ และ/หรืออีเมลโดยอัตโนมัติ 
หากท่านไม่ต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุดของเราผ่านช่องทางดังกล่าว ท่านสามารถตั้งค่าการรับข่าวสารท่ีท่านต้องการได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี
• ติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตร โทร 02 273 5005
• ลงชื่อเข้าสู ่บัญชีบัตรออนไลน์เพื่อต้ังค่าได้ที่ https://www.americanexpress.com/thai land

สถานที่ส่งบัตร (โปรดระบุ) ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำางาน

ภาษาที่เลือกสำาหรับการรับเอกสาร (โปรดระบุ) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สถานที่ส่งใบเรียกเก็บเงิน (โปรดระบุ) ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำางาน

ที่อยู่ปัจจุบัน (หากแตกต่างจากที่อยู่ด้านบน)

         รหัสไปรษณีย์

         รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ในประเทศไทยตามใบอนุญาตการทำางานในกรณีที่เปนชาวต่างชาติ

นาย นาง นางสาว

ชื่อ-นามสกุลเปนภาษาไทย

รายละเอียดการท�างานของผู้สมัครบัตรหลัก (ผู้สมัครบัตรหลักควรมีรายได้ไม่ต�่ากว่า 500,000 บาทต่อปี)

ข้อมูลทางการเงิน (โปรดกรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารหลัก)

อายุงาน ปี เดือน

ประเภทธุรกิจอาชีพ

ตำาแหน่ง รายได้หลักต่อปี (บาท)

โทรศัพท์ที่ทำางาน      0

ชื่อบริษัท 

ที่อยู่บริษัท

ชื่อธนาคาร สาขา

ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชีี

ลายมือชื่อผู้สมัครบัตรหลัก วันที่ D D / M M / 2 0 Y Y

โดยการลงลายมือชื่อด้านล่างนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในข้อกำาหนดและเง่ือนไขของบัตรเครดิตแพลทินัม 
การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำากัด รวมทั้งข้อกำาหนด
และเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในใบสมัครน้ี

ผู้สมัครบัตรหลักเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสหรือไม่? 
ใช่ กรุณาระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ไม่ใช่ การบินไทยจะดำาเนินการให้ท่านสมคัรเข้าเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส โดยอัตโนมัติ

         รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (สำาหรับชาวต่างชาติ)

ค่าธรรมเนียมรายป (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): บัตรหลัก  4,000 บาท
บัตรเสริม  2,000 บาท



รายละเอียดผู้สมัครบัตรเสริม (ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)

ข้อก�าหนดและเงื่อนไข

ลายมือชื่อผู้สมัครบัตรเสริม วันที่ D D / M M / 2 0 Y Y

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จํากัด

ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม (ถ้ามี) ขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครเปนความจริงและถูกต้องทุกประการ 

โดยการลงลายมือชื่อในใบสมัครน้ี ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมร้องขอให้บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) 

จำากัด (“บริษัท”) เปิดบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในนามของข้าพเจ้า โดย

การออกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตร”) ให้แก่ข้าพเจ้า และออกบัตรเสริม

เครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ให้กับบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่บนใบสมัครน้ี ทั้งนี้บัตรที่

ออกจะมีการต่ออายุบัตร และออกบัตรใหม่ให้จนกว่าจะได้มีการยกเลิก ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมตกลง

ว่า สมาชิกบัตรหลักจะรับผิดชอบสำาหรับค่าใช้จ่ายใดท้ังสิ้นท่ีเกิดขึ้นจากบัตรท่ีออกให้ตามคำาร้องขอของ

ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมนี้ ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมตกลงว่าผู้สมัครบัตรเสริมจะร่วมรับผิดอย่าง

ลูกหนี้ร่วมกับสมาชิกบัตรหลักสำาหรับยอดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากบัตรเสริมเครดิตแพลทินัม การบินไทย 

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดจนตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขการเปนสมาชิก ซึ่งแนบมาพร้อมกับบัตร

แต่ละบัตร เว้นแต่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจะได้ตัดบัตรดังกล่าวออกเปนสองส่วนและส่งชิ้นส่วนดัง

กล่าวน้ันกลับมายังบริษัท ในกรณีที่บริษัทหรือข้าพเจ้ายกเลิกบัญชีบัตรของข้าพเจ้า บัตรเครดิตแพลทินัม 

การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกบัตร ซึ่งได้ออกให้โดยใช้บัญชีบัตรของข้าพเจ้าจะถูกยกเลิกไปโดย

โดยการลงลายมือชื่อด้านล่างนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในข้อกำาหนดและเง่ือนไขของบัตรเครดิตแพลทินัม 
การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำากัด รวมทั้งข้อกำาหนด
และเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในใบสมัครน้ี
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ผู้สมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสหรือไม่? 
ใช่ กรุณาระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ไม่ใช่ การบินไทย จะดำาเนินการให้ท่านสมคัรเข้าเปนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส โดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์ที่ทำางาน     0

ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม (เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)                 นาย นาง นางสาว

อาชีพ

โทรศัพท์ที่บ้าน   0 โทรศัพท์มือถือ    0

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ตำาแหน่ง

ที่อยู่บริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้สมัครบัตรหลัก  

ที่อยู่ปัจจุบัน (หากแตกต่างจากที่อยู่ด้านบน)

ที่อยู่ที่ติดต่อได้               ที่อยู่ปัจจุบัน               ที่ทำางาน

         รหัสไปรษณีย์

         รหัสไปรษณีย์

    รหัสไปรษณีย์

สัญชาติ

เลขที่บัตรประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด   D D / M M / 1 9 Y Y

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ในประเทศไทยตามใบอนุญาตการทำางานในกรณีที่เปนชาวต่างชาติ

ชื่อ-นามสกุลเปนภาษาไทย

ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (สำาหรับชาวต่างชาติ)



อตัโนมตั ิข้าพเจ้าและผูส้มคัรบตัรเสรมิยนิยอมให้บรษิทัดำาเนนิการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งได้กรอกไว้ในใบสมัคร

นี้ ตลอดจนรับมาและแลกเปล่ียนซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจากบริษัทข้อมูลเครดิต

ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงองค์กรอ้างอิง

อ่ืนใด ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมเข้าใจและยอมรับว่า ข้อมูลท่ีบริษัทส่งให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตทุก

บริษัทจะมีไว้สำาหรับองค์กรอ่ืนใด เพ่ือใช้ในการพิจารณาสินเชื่อของข้าพเจ้าหรือบุคคลท่ีข้าพเจ้าเปนผู้

คำ้าประกัน ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมยินยอมให้บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัท ติดต่อแหล่งข้อมูลดัง

กล่าวเพื่อขอข้อมูลได้ทุกเมื่อ และยินยอมให้ใช้ซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมตลอดจนข้อมูล

ซึ่งได้กรอกไว้ในใบสมัครน้ี และข้อมูลจากรายงานสินเชื่อ เพื่อการพิจารณาสินเชื่อ การตลาด และการ

จัดการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ข้อมูลที่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมให้ไว้ในใบสมัครนี้ และ

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมอาจเปิดเผยได้ ตามวิธีการเก็บรักษาข้อมูลท่ี

ดีแก่ (ก) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือผู้ที่ได้รับสิทธิจากบริษัทต่างๆ ภายใน

กลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เหล่าน้ัน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ที่มีชื่อ

หรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนบัตรที่ออกให้แก่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม (ข) บุคคลภายนอกที่ว่าจ้างโดย

กลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อดำาเนินการให้บริการด้านการจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการ

จัดการบัญชีบัตรของลูกค้า ตลอดจนด้านการตลาดในด้านการบริการบัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัคร

บัตรเสริม (ค) ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้แก่บริษัทและแก่องค์กรต่างๆ ที่ยอมรับบัตรในการชำาระค่า

สินค้าและบริการที่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมสั่งซื้อ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและให้บริการ

แก่บัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม เพื่อดำาเนินการและเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น 

และเพื่อจัดการผลประโยชน์ หรือแผนการประกันท่ีข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกอยู่ ข้าพเจ้า

และผู้สมคัรบัตรเสริมจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และ (ง) บคุคลภายนอกทีบ่รษิทั

และบริษัทในเครือของบริษัทดำาเนินธุรกิจ (“พันธมิตรทางธุรกิจ”) ผู้ได้รับสิทธิจากบริษัทและบริษัทในเครือของ

บริษัทให้เปนผู้ดำาเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทจะใช้ข้อมูลซึ่งข้าพเจ้า

และผู้สมัครบัตรเสริมได้กรอกไว้ในใบสมคัรน้ีเพือ่การโฆษณาและทำาการตลาดให้แก่ผลติภณัฑ์และบรกิารของ

บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทตลอดจนของพันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงรวมไปถึงรายการส่งเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน 

เอก็ซ์เพรส ของข้าพเจ้าและผูส้มคัรบัตรเสริม โดยบรษิทัจะไม่ใช้หรอืเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้าและผูส้มคัรบตัร

เสริมต่อบุคคลภายนอกใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของข้าพเจ้าและ

ผู้สมัครบัตรเสริม และจะนำาชื่อของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมออกจากรายชื่อดังกล่าวหากข้าพเจ้า

และผู้สมัครบัตรเสริมร้องขอให้ดำาเนินการเช่นว่าน้ัน ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจะไม่ได้รับ

การอนุมัติให้เข้าเปนสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ก็ตาม
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เอกสารประกอบการพิจารณา

กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาพร้อมใบสมัคร พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับโดยลายเซ็นจะต้องเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร (หากต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร ให้ขีดฆ่า
ข้อมูลเดิม และเขียนข้อมูลใหม่พร้อมเซ็นกํากับทุกแห่งที่มีการแก้ไข กรุณาอย่าใช้น้ํายาลบคําผิด) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนใบสมัครและเอกสารทุกฉบับแก่ผู้สมัครในทุกกรณี 
รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรขั้นสุดท้าย

* กรุณาแนบสำาเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม กรณีใช้สำาเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

กรณีเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1) สำาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม

(ในกรณีเปนชาวต่างชาติ โปรดแนบสำาเนาหนังสือเดินทาง 
และใบอนุญาตการทำางาน)

2) สำาเนาทะเบียนบ้าน*
3) สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้
4) สำาเนาบัญชีธนาคารหลักย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีเงินเดือน)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
1) สำาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวต่างชาติ

โปรดแนบสำาเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำางาน)
2) สำาเนาทะเบียนบ้าน*
3) สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าท่ีดำาเนินการมาไม่ตำ่ากว่า 1 ปี

(คัดสำาเนาไม่เกิน 6 เดือน)
4) สำาเนารายช่ือผู้ถือหุ้น (คัดสำาเนาไม่เกิน 6 เดือน)
5) สำาเนาบัญชีธนาคารของท่านและบัญชีหลักของกิจการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ส�าหรับผู้สมัครบัตรหลักเท่านั้น)

หมายเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเปนองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเปนสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้

ผู้ให้ความยินยอม (ผู้สมัครบัตรหลัก)
( ) ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

พยาน (เจ้าหน้าที่)
( ) ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

สําหรับเจ้าหน้าที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่านั้น

ทำาที่ วันที่   D D / M M / 2 0 Y Y

วัน/เดือน/ปีเกิด   D D / M M / 1 9 Y Yชื่อผู้สมัครบัตรหลัก

บัตรประจำาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำาหรับชาวต่างชาติ)

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (“บริษัท”) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก ่
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำากัด ซึ่งเปนสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิตตามคำาขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าท่ีให้ไว้กับบริษัท
ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญา สินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหาร
และปองกนัความเสีย่งตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถอืว่าคูฉ่บบั และบรรดาสำาเนา ภาพถ่าย 
ข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ หรอืโทรสารทีท่ำาสำาเนาขึน้จากหนงัสือให้ความยนิยอมฉบบันี ้โดยการถ่ายสำาเนา ถ่ายภาพ 
หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

หนังสือให้ความยินยอมแก่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด ในการน�าข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตไปใช้จัดท�าแบบจ�าลองด้านเครดิต

ผู้ให้ความยินยอม (ผู้สมัครบัตรหลัก)
( ) ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

พยาน (เจ้าหน้าที่)
( ) ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

สําหรับเจ้าหน้าที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่านั้น

ทำาที่

วันที่   D D / M M / 2 0 Y Y

นาย/นาง/นางสาว

บัตรประจำาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำาหรับชาวต่างชาติ)

ข้าพเจ้ายนิยอมให้บรษัิท อเมรกินั เอก็ซ์เพรส (ไทย) จำากดั ซึง่เปนสมาชกิของบรษิทัข้อมลูเครดติ นำาข้อมูลของ
ข้าพเจ้าทีไ่ด้รบัจากบรษิทัข้อมลูเครดติเฉพาะส่วนท่ีไม่สามารถระบุตวัตน เช่น ชือ่ นามสกลุ เลขประจำาตวัประชาชน 
รวมถงึข้อมลูอืน่ใดท่ีสามารถระบวุ่าเปนข้าพเจ้าได้ ไปใช้เปนปัจจยัหนึง่ในการจดัทำาแบบจำาลองด้านเครดติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกำาหนดเท่านั้น และให้คู่ฉบับและบรรดาสำาเนา ภาพถ่าย 
ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืโทรสาร ทีไ่ด้ทำาซำา้ขึน้จากหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ี โดยการถ่ายสำาเนา ถ่ายภาพ 
หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเปนหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้า
ทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูล
จะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้



บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด
388 อาคารเอสพี ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

www.americanexpress.com/thailand
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รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น
ดอกเบ้ีย 13% ต่อป ี 
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 5% ต่อป ี 
ค่าปรับในการชำาระหน้ีล่าช้ากว่ากำาหนด ไม่มี  
วันที่เริ่มคิดดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน หรือค่าปรับในการชำาระหน้ีล่าช้ากว่ากำาหนด (1) วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน / วันที่ทำารายการ

2. อัตราการผ่อนชําระคืนขั้นตํ่า 10% ของยอดเงินตามใบเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนหรือขั้นตำ่า 500 บาท แล้วแต่ว่าจำานวนใดจะสูงกว่า
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (2) (3) 3% ของจำานวนเงินสดที่เบิกถอนต่อคร้ัง
4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชําระตามกําหนด (4) สูงสุด 55 วัน หลังจากวันสรุปยอดรายการ
5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (3)

6. ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ชำาระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
ชำาระท่ีจุดบริการรับชำาระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่คิดค่าบริการ
ชำาระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าบริการ
ชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท์) ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน)
กรณีหาย/ชํารุด และอื่นๆ ไม่คิดค่าบริการ

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (3) 50 บาท / ชุด
9. ค่าธรรมเนียมการขอสําเนาใบบันทึกการขาย (3)

สำาหรับรายการค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 50 บาท / รายการ 
สำาหรับรายการค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 200 บาท / รายการ

 10. ค่าธรรมเนียมการขอรหัสประจําตัว
บัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม ไม่คิดค่าบริการ

 11. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ ไม่คิดค่าบริการ
 12. ค่าปรับกรณีเช็คคืน (3) 200 บาท / คร้ัง
 13. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้ ไม่มี
 14. ค่าธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

ให้แก่หน่วยงานราชการ ไม่มี
 15. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน (6) ร้อยละ 2.5

ประเภทบัตร
แรกเข้า (ครั้งเดียว) รายป (บาทต่อป)

บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม

บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มี ไม่มี 4,000 2,000

ธนาคารพาณิชย์
ที่ร่วมรายการ

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (5)

/เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ)
เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนาคารกรุงเทพ 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
ธนาคารกสิกรไทย 15 / 50 15 / 25 15 / 25 15 / 25
ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 / 35 15 / 35 15 / 35 15 / 35
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 / 30 10 / 20 10 / 20 10 / 20
ธนาคารยูโอบี 10 / 20 10 / 20 10 / 10 15 / 15

(1) สำาหรับยอดชำาระค่าสินค้าและบริการ จะคำานวณจากวันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน สำาหรับยอดจากการเบิกถอนเงินสด จะคำานวณจากวันที่ทำารายการ
(2) กรณีการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพิ่มเติมโดยผู้ให้บริการเครื่องเอทีเอ็มในประเทศหรือต่างประเทศ
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าปรับกรณีเช็คคืน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(4) รอบระยะเวลาการชำาระคืนสูงสุด 55 วัน นับรวมจากยอดสรุปบัญชี 30 วัน บวกกับการขยายระยะเวลา 25 วัน โดยสามารถตรวจสอบวันกำาหนดชำาระคืนได้จากใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน
(5) ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี 
(6) ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ หากท่านซื้อสินค้าหรือบริการในเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินบาท บริษัทจะแปลงยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเปนเงินบาท ณ วันที่บริษัทบันทึกยอดค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งอาจมิใช่วันเดียวกับวันที่ท่านได้ซื้อสินค้าหรือบรกิาร 

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัว่าจะมกีารส่งยอดค่าใช้จ่ายมาเรยีกเกบ็จากบรษิทัเม่ือใด หากยอดค่าใช้จ่ายมิใช่อยูใ่นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จะมกีารแปลงค่าเปนเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ก่อน จากนัน้จงึแปลงค่าจากดอลลาร์สหรฐัฯ เปนเงนิบาท หากยอดค่าใช้
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