
ใบสมัครบัตรเสริมเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 1  ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม (เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)

 นาย     นาง     นางสาว

ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม เป็นภาษาไทย (ตัวบรรจง)

วัน/เดือน/ปีเกิด    /   /19     สัญชาติ 

เลขที่บัตรประชาชน  
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้าน หรอืทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตามใบอนุญาตการท�างาน
ในกรณเีป็นชาวต่างชาต ิ 

รหัสไปรษณีย ์
ทีอ่ยูปั่จจบุนั (หากแตกต่างจากท่ีอยูด้่านบน) 

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่บ้าน โทรศัพท์มือถือ 
อาชีพ 
ต�าแหน่ง 
ชื่อบริษัท 
ประเภทธุรกิจ 
ที่อยู่บริษัท 

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่ท�างาน 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้  ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่ท�างาน

ความสมัพันธ์กับสมาชกิบตัรหลกั 

ผู้สมัครบัตรเสริมเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสหรือไม่?
 ใช่ กรณุาระบหุมายเลขสมาชกิรอยลั ออร์คดิ พลสั 
 ไม่ใช่ การบินไทย จะด�าเนินการให้ท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกรอยัล 
ออร์คิด พลัส โดยอัตโนมัติ

ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (ส�าหรับชาวต่างชาติ) 

 2  ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม (เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)

 นาย     นาง     นางสาว

ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม เป็นภาษาไทย (ตัวบรรจง)

วัน/เดือน/ปีเกิด    /   /19     สัญชาติ 

เลขที่บัตรประชาชน  
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้าน หรอืทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตามใบอนุญาตการท�างาน
ในกรณเีป็นชาวต่างชาต ิ 

รหัสไปรษณีย ์
ทีอ่ยูปั่จจุบนั (หากแตกต่างจากท่ีอยูด้่านบน) 

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่บ้าน โทรศัพท์มือถือ 
อาชีพ 
ต�าแหน่ง 
ชื่อบริษัท 
ประเภทธุรกิจ 
ที่อยู่บริษัท 

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่ท�างาน 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้  ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่ท�างาน

ความสมัพนัธ์กับสมาชกิบตัรหลกั 

ผู้สมัครบัตรเสริมเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสหรือไม่?
 ใช่ กรณุาระบหุมายเลขสมาชกิรอยลั ออร์คดิ พลสั 
 ไม่ใช่ การบินไทย จะด�าเนินการให้ท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกรอยัล 
ออร์คิด พลัส โดยอัตโนมัติ

ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (ส�าหรับชาวต่างชาติ) 

✓ ใช่ ข้าพเจ้าต้องการสมัครบัตรเสริมเครดิตแพลทินัม 
การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เอกสารประกอบการพิจารณา
• ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาว
ต่างชาติ โปรดแนบส�าเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการ
ท�างาน)

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน*
หมายเหตุ
• ผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุไม่ต�า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์
• โปรดเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยลายเซ็น
จะต้องเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร

• หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้ขดีฆ่าข้อมลูเดิมและเขยีนข้อมลูใหม่
พร้อมเซ็นก�ากบัทกุแห่งทีม่กีารแก้ไข กรณุาอย่าใช้น�า้ยาลบค�าผดิ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนใบสมัครและเอกสารประกอบการ
พิจารณาแก่ผู้สมัครในทุกกรณี

• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรขั้นสุดท้าย

* กรุณาแนบส�าเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม กรณีใช้ส�าเนาบัตรข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือ ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
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หมายเลขสมาชิกบัตรหลัก
3 7 6 3

ชื่อและนามสกุลสมาชิกบัตรหลัก เป็นภาษาอังกฤษ



เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม ขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ โดยการลง
ลายมอืชือ่ในใบสมคัรน้ี ข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิ ร้องขอให้บรษัิท อเมรกัิน เอก็ซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด 
(“บรษัิท”) เปิดบญัชบีตัรเสรมิเครดิตแพลทินัม การบนิไทย อเมรกัิน เอก็ซ์เพรส (“บตัร”) ให้กับ บคุคลที่
มชีือ่ปรากฏอยู่บนใบสมัครนี้ ทั้งนี้บัตรที่ออกจะมีการต่ออายุบัตรและออกบัตรใหม่ให้จนกว่าจะได้มีการยกเลิก 
ข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิตกลงว่า สมาชกิบตัรหลกัจะรบัผิดชอบส�าหรบัค่าใช้จ่ายใดท้ังสิน้ทีเ่กิดขึน้จากบตัร
ที่ออกให้ตามค�าร้องขอของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมนี้ ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมตกลงว่า ผู้สมัครบัตร
เสริมจะร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับสมาชิกบัตรหลักส�าหรับยอดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมเครดิต
แพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดจนตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ซึ่ง
แนบมาพร้อมกับบตัรแต่ละบตัร เว้นแต่ข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิจะได้ตัดบตัรดังกล่าวออกเป็นสองส่วน และ
ส่งชิ้นส่วนดังกล่าวนั้นกลับมายังบริษัท ในกรณีที่บริษัทหรือข้าพเจ้ายกเลิกบัญชีบัตรของข้าพเจ้า บัตรทุกบัตร
ซึง่ได้ออกให้โดยใช้บัญชีบัตรของข้าพเจ้าจะถกูยกเลิกไปโดยอัตโนมัต ิข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมยินยอมให้
บริษัทด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลซ่ึงได้กรอกไว้ในใบสมัครน้ีตลอดจนรับมาและแลกเปลี่ยนซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจากบริษัทข้อมูลเครดิต ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงองค์กรอ้างอิงอื่นใด ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมเข้าใจและยอมรับว่า ข้อมูล
ที่บริษัทส่งให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัทจะมีไว้ส�าหรับองค์กรอื่นใด เพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่อของ
ข้าพเจ้า หรอืบคุคลทีข้่าพเจ้าเป็นผู้ค�า้ประกนั ข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิยนิยอมให้บรษัิท และบรษัิทในเครอื
ของบริษัท ติดต่อแหล่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลได้ทุกเมื่อ และยินยอมให้ใช้ซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับข้าพเจ้าและ
ผู้สมัครบัตรเสริม ตลอดจนข้อมูลซ่ึงได้กรอกไว้ในใบสมัครน้ีและข้อมูลจากรายงานสินเชื่อเพื่อการพิจารณา
สินเชื่อการตลาดและการจดัการ รวมท้ังการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกัน ข้อมลูทีข้่าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิ
ให้ไว้ในใบสมคัรน้ี และข้อมลูเก่ียวกับบญัชบีตัรของข้าพเจ้า และผู้สมคัรบตัรเสรมิอาจเปิดเผยได้ตามวธิกีารเก็บ
รักษาข้อมูลที่ดีแก่ (ก) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือผู้ที่ได้รับสิทธิจากบริษัท
ต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเหล่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึงบุคคล
ใดๆ ที่มีชื่อหรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนบัตรที่ออกให้แก่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม  (ข) บุคคลภายนอก
ที่ว่าจ้างโดยกลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อด�าเนินการให้บริการด้านการจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินการจัดการบัญชีบัตรของลูกค้า ตลอดจนด้านการตลาดในด้านการบริการบัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้
สมัครบัตรเสริม (ค) ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้แก่บริษัท และแก่องค์กรต่างๆ ที่ยอมรับบัตรในการช�าระค่า
สินค้า และบริการที่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมสั่งซื้อ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และให้บริการแก่
บัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม เพื่อด�าเนินการและเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น และเพื่อ
จดัการผลประโยชน์หรอืแผนการประกนัท่ีข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิเป็นสมาชกิอยู ่และ (ง) บคุคลภายนอก
ทีบ่รษัิทและบรษัิทในเครอืของบรษัิทด�าเนนิธรุกิจ (“พนัธมติรทางธรุกิจ”) ผู้ได้รบัสทิธจิากบรษัิทและบรษัิทใน
เครือของบริษัทให้เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทจะใช้ข้อมูลซ่ึง
ข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิได้กรอกไว้ในใบสมคัรน้ีเพือ่การโฆษณาและท�าการตลาดให้แก่ผลติภณัฑ์และบรกิาร
ของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทตลอดจนของพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงรายการส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และข้อเสนอต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน 

เอ็กซ์เพรส ของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม โดย
บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าและ
ผู ้สมัครบัตรเสริมต ่อบุคคลภายนอกใดๆ เพื่อ
วตัถุประสงค์ทางการตลาดโดยปราศจากความยนิยอม
ของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม และจะน�าชื่อของ
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมออกจากรายชื่อดังกล่าว
หากข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิร้องขอให้ด�าเนนิการ
เช่นว่าน้ัน ข้าพเจ้าและผู้สมคัรบตัรเสรมิจะไม่เพกิถอน
การให้ความยินยอมน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ ถึงแม้ว่า
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจะไม่ได้รับการอนุมัติให้
เข้าเป็นสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสก็ตาม

ข้อควำมส�ำคัญ : โดยการลงลายมือชื่อด้านล่างน้ี 
ข้าพเจ้ายอมรับในข้อก�าหนดและเงื่อนไขของบัตร
เครดิตแพลทนัิม การบนิไทย อเมรกัิน เอก็ซ์เพรส ซ่ึง
ออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด 
รวมทั้งข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่บนใบสมัครนี้

✗ วันที่    /     /20 

(  )

ลายมือชื่อสมาชิกบัตรหลัก

✗ วันที่    /     /20 

(  )

ลำยมือชื่อผู้สมัครบัตรเสริม 1

✗ วันที่    /     /20 

(  )

ลำยมือชื่อผู้สมัครบัตรเสริม 2
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รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

1. ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม คำ่บริกำรอื่น
ดอกเบี้ย 13% ต่อป ี
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 5% ต่อปี
ค่าปรับในการช�าระหนี้ล่าช้ากว่าก�าหนด ไม่มี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน หรือค่าปรับในการช�าระหนี้ล่าช้ากว่าก�าหนด (1) วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน / วันที่ท�ารายการ 

2. อัตรำกำรผ่อนช�ำระคืนขั้นต�่ำ 10% ของยอดเงินตามใบเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนหรือขั้นต�่า 500 บาท แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า
3. ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสด (2)(3) 3% ของจ�านวนเงินสดที่เบิกถอนต่อครั้ง
4. ระยะเวลำกำรช�ำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หำกช�ำระตำมก�ำหนด (4) สูงสุด 55 วัน หลังจากวันสรุปยอดรายการ 
5. คำ่ธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (3)

ประเภทบัตร
แรกเข้า (ครั้งเดียว) รายปี (บาทต่อปี)

บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม

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

6. ค่ำธรรมเนียมในกำรช�ำระเงิน (รวมภำษีมูลคำ่เพิ่มแล้ว)
ช�าระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
ช�าระที่จุดบริการรับช�าระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่คิดค่าบริการ
ช�าระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าบริการ
ช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท์)
ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

ธนำคำรพำณิชย์ที่ร่วมรำยกำร
เขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล(5) / เขตต่ำงจงัหวดั (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) ส�าหรบัยอดช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร จะค�านวณจากวนัทีร้่านค้าเรยีกเก็บเงนิ ส�าหรบัยอดจากการเบกิถอนเงนิสด จะค�านวณจากวนัทีท่�ารายการ
(2) กรณกีารเบิกถอนเงนิสดจากเครือ่งเอทเีอม็ อาจมกีารเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมการเบกิถอนเงนิสดเพิม่เติมโดยผู้ให้บรกิารเครือ่งเอทีเอ็มในประเทศหรอืต่างประเทศ
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าปรบักรณีเชค็คืน ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 
(4) รอบระยะเวลาช�าระเงนิคืนสงูสดุ 55 วนั นับรวมจากยอดสรปุบญัช ี30 วนั บวกกับการขยายระยะเวลา 25 วนั โดยสามารถตรวจสอบวนัก�าหนดช�าระคนืได้จากใบเรยีกเก็บเงนิรายเดือนของท่าน
(5) ปรมิณฑล = สมทุรปราการ นนทบรุ ีและ ปทมุธานี 
(6) ค่าใช้จ่ายในสกุลเงนิต่างประเทศ หากท่านซ้ือสินค้าหรอืบรกิารในเงนิสกุลอืน่ทีไ่ม่ใช่เงนิบาท บรษัิทจะแปลงยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงนิบาท ณ วนัทีบ่รษัิทได้ท�าการบนัทกึยอดค่าใช้จ่ายน้ัน ซ่ึงอาจมใิช่วนัเดียวกับวนัท่ีท่านได้ซ้ือสินค้าหรอืบรกิาร ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บว่าจะมกีารส่งยอดค่าใช้จ่ายมาเรยีกเก็บจากบรษัิทเมือ่ใด หากยอดค่าใช้จ่ายมใิช่

อยูใ่นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จะมกีารแปลงค่าเป็นเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ก่อน จากน้ันจงึแปลงค่าจากดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นเงนิบาท หากยอดค่าใช้จ่ายเป็นเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จะมกีารแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยตรง หากท่านเบกิถอนเงนิสดในเงนิสกุลอืน่ท่ีไม่ใช่ดอลลาร์สหรฐัฯ เงนิสดทีเ่บกิถอนจะถูกแปลงเป็นสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ แล้วจงึแปลง
ค่าจากดอลล่าร์สหรฐัฯ เป็นเงนิบาท ณ วนัท่ีมกีารด�าเนนิการบนัทกึรายการโดยอเมรกินั เอก็ซ์เพรสในต่างประเทศ ซ่ึงอาจมใิช่วนัเดียวกับวนัทีท่่านเบกิถอนเงนิสด ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บว่าจะมกีารส่งยอดเบกิถอนเงนิสดมาเรยีกเกบ็ยงัอเมรกินั เอก็ซ์เพรส เมือ่ใด ท่านยอมรบัและตกลงว่าการแปลงค่าเงนิจะกระท�าโดยระบบการเงนิของอเมรกัิน 
เอก็ซ์เพรสต่างประเทศ โดยใช้อตัราแลกเปลีย่นระหว่างธนาคารท่ีระบบเลอืกจากแหล่งข้อมลูในวนัท�าการก่อนวนัท่ีจะมกีารบนัทกึยอดใช้จ่าย / รายการ บวกด้วยค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงนิในอัตราร้อยละ 2.5 อน่ึง ถ้ามกีารแปลงค่าเงนิโดยบคุคลท่ีสามก่อนทีจ่ะมกีารเรยีกเก็บจากบรษัิท อตัราแลกเปลีย่นส�าหรบัการแปลงค่าเงนิจะ
เป็นอัตราแลกเปลีย่นท่ีบคุคลท่ีสามเป็นผู้เลอืกใช้กับการแปลงค่าเงนิน้ัน ผู้ถือบตัรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ใช้ในการอ้างอิงเบือ้งต้นได้ทาง www.americanexpress.com/thailand หรอืติดต่อแผนกบรกิารสมาชกิบตัร

7. คำ่ธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน) กรณีหำย/ช�ำรุด และอื่นๆ ไม่คิดค่าบริการ
8. คำ่ธรรมเนียมในกำรขอใบแจ้งยอดบัญชี (3) 50 บาท / ชุด
9. ค่ำธรรมเนียมกำรขอส�ำเนำใบบันทึกกำรขำย (3)

ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 50 บาท / รายการ 
ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 200 บาท / รายการ

10. ค่ำธรรมเนียมกำรขอรหัสประจ�ำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม ไม่คิดค่าบริการ
11. ค่ำธรรมเนียมกำรขอตรวจสอบรำยกำร ไม่คิดค่าบริการ
12. ค่ำปรับกรณีเช็คคืน (3) 200 บาท / ครั้ง
13. ค่ำธรรมเนียมในกำรติดตำมทวงถำมให้ช�ำระหนี้ ไม่มี
14. ค่ำธรรมเนียมในกำรช�ำระภำษีอำกรและคำ่ธรรมเนียมให้แก่หน่วยรำชกำร ไม่มี
15. ค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงิน (6) ร้อยละ 2.5
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