
ใช ขาพเจาตองการสมัครบัตรเสริม
อเมริกัน เอ็กซเพรส

ใบสมัครบัตรเสริม อเมริกัน เอ็กซเพรส

เอกสารประกอบการพิจารณา
• สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวตางชาติ 

โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
• สำเนาทะเบียนบาน*

หมายเหตุ
• ผูสมัครบัตรเสริมจะตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ
• โปรดเซ็นรับรองสำเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ โดยลายเซ็น
 จะตองเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร
• หากตองการแกไขขอมูล ใหขีดฆาขอมูลเดิมและเขียนขอมูลใหม
 พรอมเซ็นกำกับทุกแหงที่มีการแกไข กรุณาอยาใชน้ำยาลบคำผิด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนใบสมัครและเอกสารประกอบการ
 พิจารณาแกผูสมัครในทุกกรณี
• อเมริกัน เอ็กซเพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรขั้นสุดทาย

* กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบานเพิ่มเติม กรณีใชสำเนาบัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 หรือ ที่อยูตามบัตรประชาชนไมตรงกับที่อยูตามทะเบียนบาน

ช่ือและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาไทย (ตัวบรรจง)

ช่ือและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม (เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)1

นาย นาง นางสาว

เลขท่ีบัตรประชาชน

ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือที่อยูในประเทศไทยตามใบอนุญาตการทำงาน 
ในกรณีเปนชาวตางชาติ

วัน/เดือน/ปเกิด /           /19 สัญชาติ

ความสัมพันธกับสมาชิกบัตรหลัก

ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีทำงานท่ีอยูท่ีติดตอได

โทรศัพทท่ีทำงาน

ท่ีอยูบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ท่ีอยูปจจุบัน (หากแตกตางจากท่ีอยูดานบน)

ช่ือบริษัท
ตำแหนง
อาชีพ
โทรศัพทท่ีบาน โทรศัพทมือถือ

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ช่ือและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม (เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)2
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ท่ีอยูถาวรในตางประเทศ (สำหรับชาวตางชาติ)

ช่ือและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาไทย (ตัวบรรจง)

นาย นาง นางสาว

เลขท่ีบัตรประชาชน

ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือที่อยูในประเทศไทยตามใบอนุญาตการทำงาน 
ในกรณีเปนชาวตางชาติ

วัน/เดือน/ปเกิด /           /19 สัญชาติ

ความสัมพันธกับสมาชิกบัตรหลัก

ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีทำงานท่ีอยูท่ีติดตอได

โทรศัพทท่ีทำงาน

ท่ีอยูบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ท่ีอยูปจจุบัน (หากแตกตางจากท่ีอยูดานบน)

ช่ือบริษัท
ตำแหนง
อาชีพ
โทรศัพทท่ีบาน โทรศัพทมือถือ

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย
ท่ีอยูถาวรในตางประเทศ (สำหรับชาวตางชาติ)
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หมายเลขสมาชิกบัตรหลัก

ช่ือและนามสกุลสมาชิกบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษ

3 7 6 3



ขอกำหนดและเง�อนไข

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด

2/3

วันที ่  D D  /  M M  /  Y Y Y Y

ลายมือชื่อผูสมัครบัตรเสริม 2

วันที ่  D D  /  M M  /  Y Y Y Y

ลายมือชื่อผูสมัครบัตรเสริม 1

วันที ่  D D  /  M M  /  Y Y Y Y

ลายมือชื่อผูสมัครบัตรหลัก

หนังสืออนุญาตใหเปดเผยขอมูลเพ�อวัตถุประสงค

ทางการตลาด

ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรับทราบวาการอนุญาตของขาพเจาและผูสมัครบัตร 
เสริมใหเปดเผยขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูล 
เก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด 
ตามท่ีระบุดานลางน้ีไมมีผลตอการพิจารณาอนุมัติใบสมัครบัตรของขาพเจาและ 
ผูสมัครบัตรเสริม

ขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตร 
ของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมอาจเปดเผยไดตามวิธีการเก็บรักษาขอมูลท่ีดีใหแก 
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท สยาม ลิเบอรต้ี อินชัวรันซ 
โบรคเกอร (รวมเรียกวา “บุคคลท่ีสาม”) เพ่ือวัตถุประสงคในการ โฆษณาการตลาดและ 
เสนอขายเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการของบุคคลท่ีสามใหแกขาพเจาและผูสมัคร 
บัตรเสริมซ่ึงรวมไปถึงรายการสงเสริมการขายและขอเสนอตางๆ ท่ีเก่ียวของ ขาพเจา 
และผูสมัครบัตรเสริมรับทราบวา ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมมีสิทธิท่ีจะแจงบริษัท   
ผานศูนยบริการลูกคาของบริษัทท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 2273 5544 ไดในอนาคต 
เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือการใหความยินยอมของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม 
เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีระบุไวขางตน 

£ ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมไมยินยอมใหเปดเผยขอมูลที่ขาพเจาและ 
ผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ี และขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและ 
ผูสมัครบัตรเสริมใหแกบุคคลท่ีสาม เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีระบุขางตน

ขอความสำคัญ: โดยการลงลายมือช่ือดานลางน้ี ขาพเจายอมรับในขอกำหนดและ 
เง่ือนไขของบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด 
รวมท้ังขอกำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุอยูบนใบสมัครน้ี

ขอควรระวัง!! บัตรมีคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด หากชำระ 
ไมครบหรือชำระลาชา จะถูกเรียกเก็บคาปรับในการชำระหน้ีลาชากวากำหนด 
โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง่ือนไขกอนลงนาม
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ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม (ถามี) ขอรับรองวาขอมูลในใบสมัครเปนความจริงและถูกตองทุกประการ โดยการลงลายมือช่ือ 
ในใบสมัครน้ี ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรองขอใหบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัท”) เปดบัญชีบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส ในนามของขาพเจา โดยการออกบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส (“บัตร”) ใหแกขาพเจา และออกบัตรเสริมบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ใหกับบุคคลท่ีมีช่ือปรากฏอยูบนใบสมัครน้ี ท้ังน้ี บัตรท่ีออกจะมีการตออายุบัตรและออกบัตรใหมใหจนกวาจะไดมีการยกเลิก 
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตกลงวา สมาชิกบัตรหลักจะรับผิดชอบ สำหรับคาใชจายใดท้ังส้ินท่ีเกิดข้ึนจากบัตรท่ีออกให 
ตามคำรองขอของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมน้ี ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตกลงวาผูสมัครบัตรเสริมจะรวมรับผิดอยาง 
ลูกหน้ีรวมกับสมาชิกบัตรหลักสำหรับยอดคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากบัตรเสริมบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ตลอดจนตกลงยินยอม 
ผูกพันตนตามเง่ือนไขการเปนสมาชิกซ่ึงแนบมาพรอมกับบัตรแตละบัตร เวนแตขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไดตัดบัตร 
ดังกลาวออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนดังกลาวน้ันกลับมายังบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทหรือขาพเจายกเลิกบัญชีบัตรของขาพเจา 
บัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ทุกบัตร ซ่ึงไดออกใหโดยใชบัญชีบัตรของขาพเจาจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ ขาพเจาและผูสมัครบัตร 
เสริมยินยอมใหบริษัทดำเนินการตรวจสอบขอมูลซ่ึงไดกรอกไวในใบสมัครน้ี ตลอดจนรับมาและแลกเปล่ียนซ่ึงขอมูลเก่ียวกับ 
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจากองคกรอางอิงอ่ืนใด ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเขาใจและยอมรับวาขอมูลท่ีบริษัทสงใหกับ 
บริษัทขอมูลเครดิตทุกบริษัทจะมีไวสำหรับองคกรอ่ืนใด เพ่ือใชในการพิจารณาสินเช่ือของขาพเจาหรือบุคคลท่ีขาพเจา 
เปนผูค้ำประกัน ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมยินยอมใหบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทติดตอแหลงขอมูลดังกลาว เพ่ือขอ 
ขอมูลไดทุกเม่ือและยินยอมใหใชซ่ึงขอมูลเก่ียวกับขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม ตลอดจนขอมูลซ่ึงไดกรอกไวในใบสมัครน้ีและ 
ขอมูลจากรายงานสินเช่ือ เพ่ือการพิจารณาสินเช่ือ และการจัดการเก่ียวกับบัตรขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไว 
ในใบสมัครน้ี และขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมอาจเปดเผยไดตามวิธีการเก็บรักษาขอมูลท่ีดีแก (ก) 
บริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส หรือผูท่ีไดรับสิทธิจากบริษัท ตางๆ ภายในกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
เหลาน้ันไมวาจะอยู ณ ประเทศใดท่ัวโลก รวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ท่ีมีช่ือหรือเคร่ืองหมายท่ีปรากฏอยูบนบัตรท่ีออกใหแกขาพเจา 
และผูสมัครบัตรเสริม (ข) บุคคลภายนอกท่ีวาจางโดยกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เพ่ือดำเนินการใหบริการดานการจัดการ     
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการจัดการบัญชีบัตรของลูกคา ตลอดจนดานการบริการบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัคร        
บัตรเสริม อาทิ  การจัดสงของรางวัล การจัดพิมพใบเรียกเก็บเงิน และการดำเนินการติดตาม ทวงถามหน้ี เปนตน และ (ค) ผูจัดสง 
สินคาและบริการใหแกบริษัท และแกองคกรตางๆ ท่ียอมรับบัตรในการชำระคาสินคาและบริการท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม 
ส่ังซ้ือ ท้ังน้ี เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารและใหบริการแกบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม เพ่ือดำเนินการและเรียก 
เก็บคาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือจัดการผลประโยชน หรือแผนการประกันท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกอยู 
บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทจะใชขอมูลซ่ึงขาพเจา และผูสมัครบัตรเสริมไดกรอกไวในใบสมัครน้ีเพ่ือการโฆษณาและ 
ทำการตลาด ใหแกผลิตภัณฑและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทโดยบริษัทจะไมใชหรือเปดเผยขอมูลของ 
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตอบุคคลภายนอกใดๆ เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของขาพเจา 
และผูสมัครบัตรเสริม และจะนำช่ือของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมออกจากรายช่ือดังกลาว หากขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม 
รองขอใหดำเนินการเชนวาน้ัน ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมน้ีไมวาในกรณีใดๆ ตราบเทาท่ี 
กฎหมายท่ีใชบังคับอนุญาตใหทำได ถึงแมวาขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมไดรับการอนุมัติใหเขาเปนสมาชิกบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส ก็ตาม



รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอ�นๆ

3/3

ประเภทบัตร

สมาชิกทั่วไปบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส

สมาชิกที่เขารวมรายการ เม็มเบอรชิป รีวอรด พลัส เพิ่ม

บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม
แรกเขา (ครั้งเดียว) รายป (บาทตอป)

934.58 – 934.58 –

800 – 1,650 1,350

ธนาคารพาณิชย
ที่รวมรายการ

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (3)

/เขตตางจังหวัด (บาท / รายการ)

เคานเตอร เอทีเอ็ม อินเตอรเน็ต โทรศัพท

ธนาคารกรุงเทพ 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
ธนาคารกสิกรไทย 15 / 50 15 / 25 15 / 25 15 / 25
ธนาคารไทยพาณิชย 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. ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอื่น
 ดอกเบี้ย ไมมี
 คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน ไมมี
 คาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด 18% ตอปของยอดคางชำระ
 วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการใชวงเงินหรือคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด วันที่สรุปยอดรายการ
2. อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ ไมมี
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (1) (2) 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด ไมมีการเรียกเก็บดอกเบี้ย
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (2)

7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม (บัตรทดแทน)
 กรณีหาย/ชำรุด และอื่นๆ ไมคิดคาบริการ
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี (2) 23.37 บาท / หนา
9. คาธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย (2)

 สำหรับรายการคาใชจายภายในประเทศ 46.73 บาท / รายการ
 สำหรับรายการคาใชจายในตางประเทศ 186.92 บาท / รายการ
10. คาธรรมเนียมการขอรหัสประจำตัว
 บัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม ไมคิดคาบริการ
11. คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ ไมคิดคาบริการ
12. คาปรับกรณีเช็คคืน (2) 200 บาท / ครั้ง
13. คาธรรมเนียมในการติดตามทวงถามใหชำระหนี้ ไมมี
14. คาธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการ ไมมี 
15. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน (4) รอยละ 2.5

6. คาธรรมเนียมในการชำระเงิน
 ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไมคิดคาบริการ
 ชำระที่จุดบริการรับชำระ ณ อเมริกัน เอ็กซเพรส ไมคิดคาบริการ
 ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย ไมคิดคาบริการ
 ชำระเงินผานเคานเตอรและชองทางอิเล็กทรอนิกส 
 (เอทีเอ็ม อินเตอรเน็ต บริการทางโทรศัพท) ของธนาคารพาณิชยที่รวมรายการ

(1) กรณีการเบิกถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็ม อาจมีการเรียกเก็บคาใชจายหรือคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพ่ิมเติมโดยผูใหบริการเคร่ืองเอทีเอ็มในประเทศหรือตางประเทศ
(2) คาธรรมเนียมตางๆ และคาปรับกรณีเช็คคืน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
(3) ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี
(4) คาใชจายในสกุลเงินตางประเทศ หากทานซ้ือสินคาหรือบริการในเงินสกุลอ่ืนท่ีไมใชเงินบาท บริษัทจะแปลงยอดคาใชจายดังกลาวเปนเงินบาท ณ วันท่ีบริษัทไดบันทึกยอดคาใชจายน้ัน ซ่ึงอาจมิใชวันเดียวกับวันท่ีทานไดซ้ือสินคาหรือบริการ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับวาจะมีการ 

สงยอดคาใชจายมาเรียกเก็บจากบริษัทเม่ือใด หากยอดคาใชจายมิใชอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ กอน จากน้ันจึงแปลงคาจากดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินบาท หากยอดคาใชจายเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเปน 
เงินบาทโดยตรง หากทานเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอ่ืนท่ีไมใชดอลลารสหรัฐฯ เงินสดท่ีเบิกถอนจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลวจึงแปลงคาจากดอลลาหสหรัฐฯ เปนเงินบาท ณ วันท่ีมีการดำเนินการบันทึกรายการโดยอเมริกัน เอ็กซเพรสในตางประเทศ 
ซ่ึงอาจมิใชวันเดียวกับวันท่ีทานเบิกถอนเงินสด ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับวาจะมีการสงยอดเบิกถอนเงินสดมาเรียกเก็บยังอเมริกัน เอ็กซเพรส เม่ือใด

 ทานยอมรับและตกลงวาการแปลงคาเงินจะกระทำโดยระบบการเงินของอเมริกัน เอ็กซเพรส ตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ระหวางธนาคารที่ระบบเลือกจากแหลงขอมูลในวันทำการกอนวันที่จะมีการบันทึกยอดใชจาย บวกดวยคาความเสี่ยงจากการแปลง 
สกุลเงินในอัตรารอยละ 2.5 อน่ึง ถามีการแปลงคาเงินโดยบุคคลท่ีสามกอนท่ีจะมีการเรียกเก็บจากบริษัท อัตราแลกเปล่ียนสำหรับ การแปลงคาเงินจะเปนอัตราแลกเปล่ียนท่ีบุคคลท่ีสาม เปนผูเลือกใชกับการแปลงคาเงินน้ัน 
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