
ใบสมัครบัตรเสริม บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส

* 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)

เอกสารประกอบการพิจารณา
• สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวตางชาติ 

โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
• สำเนาทะเบียนบาน*

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

ใช ขาพเจาตองการสมัครบัตรเสริม
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส 

หมายเลขสมาชิกบัตรหลัก

ช่ือและนามสกุลสมาชิกบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษ

3 7 6 3



ขอกำหนดและเง�อนไข

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด

ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม (ถามี) ขอรับรองวาขอมูลในใบสมัครเปนความจริงและถูกตองทุกประการโดยการลงลายมือช่ือ 
ในใบสมัครน้ี ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรองขอใหบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัท”) เปดบัญชีบัตรเครดิต      
อเมริกัน เอ็กซเพรส ในนามของขาพเจา โดยการออกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส (“บัตร”) ใหแกขาพเจาและออกบัตรเสริม 
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส ใหกับบุคคลท่ีมีช่ือปรากฏอยูบนใบสมัครน้ี ท้ังน้ี บัตรท่ีออกจะมีการตออายุบัตรและออกบัตร 
ใหมใหจนกวาจะไดมีการยกเลิก ขาพเจาและผูสมัครบัตร เสริมตกลงวาสมาชิกบัตรหลักจะรับผิดชอบสำหรับคาใชจายใดท้ังส้ิน 
ท่ีเกิดข้ึนจากบัตรท่ีออกใหตามคำรองขอของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมน้ี ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตกลงวาผูสมัคร 
บัตรเสริมจะรวมรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกับสมาชิกบัตรหลักสำหรับยอดคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากบัตรเสริม บัตรเครดิต อเมริกัน 
เอ็กซเพรส ตลอดจนตกลงยินยอมผูกพันตนตามเง่ือนไขการเปนสมาชิก ซ่ึงแนบมาพรอมกับบัตรแตละบัตร เวนแตขาพเจาและ 
ผูสมัครบัตรเสริมจะไดตัดบัตรดังกลาวออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนดังกลาวน้ันกลับมายังบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทหรือ 
ขาพเจายกเลิกบัญชีบัตรของขาพเจา บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส ทุกบัตรซ่ึงไดออกใหโดยใชบัญชีบัตรของขาพเจาจะถูก 
ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมยินยอมใหบริษัทดำเนินการตรวจสอบขอมูลซ่ึงไดกรอกไวในใบสมัครน้ี 
ตลอดจนรับมาและแลกเปล่ียนซ่ึงขอมูลเก่ียวกับขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจากองคกรอางอิงอ่ืนใด ขาพเจาและผูสมัคร 
บัตรเสริมเขาใจและยอมรับวา ขอมูลท่ีบริษัทสงใหกับบริษัทขอมูลเครดิตทุกบริษัทจะมีไวสำหรับองคกรอ่ืนใด เพ่ือใชในการ 
พิจารณาสินเช่ือของขาพเจาหรือบุคคลท่ี ขาพเจาเปนผูค้ำประกัน ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมยินยอมใหบริษัทและบริษัท 
ในเครือของบริษัทติดตอแหลงขอมูลดังกลาวเพ่ือขอขอมูลไดทุกเม่ือ และยินยอมใหใชซ่ึงขอมูลเก่ียวกับขาพเจาและผูสมัครบัตร 
เสริม ตลอดจนขอมูลซ่ึงไดกรอกไวในใบสมัครน้ีและขอมูลจากรายงานสินเช่ือเพ่ือการพิจารณาสินเช่ือและการจัดการเก่ียวกับ 
บัตรรวมท้ังการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน ขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ี และขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตร 
ของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมอาจเปดเผยไดตามวิธีการเก็บรักษาขอมูลท่ีดีแก (ก) บริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือผูท่ีไดรับสิทธิจากบริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เหลาน้ัน ไมวาจะอยู ณ ประเทศใด 
ท่ัวโลกรวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ท่ีมีช่ือหรือเคร่ืองหมายท่ีปรากฏอยูบนบัตรท่ีออกให แกขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม (ข) บุคคล 
ภายนอกท่ีวาจางโดยกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เพ่ือดำเนินการใหบริการดานการจัดการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนิน 
การจัดการบัญชีบัตรของลูกคาตลอดจนดานการบริการบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม อาทิ การจัดสงของรางวัล 
การจัดพิมพใบเรียกเก็บเงิน และการดำเนินการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน และ (ค) ผูจัดสงสินคาและบริการใหแกบริษัทและ 
แกองคกรตางๆ ท่ียอมรับบัตรในการชำระคาสินคาและบริการท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมส่ังซ้ือ ท้ังน้ี เพ่ือวัตถุประสงค 
ในการบริหารและใหบริการแกบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม เพ่ือดำเนินการและเรียกเก็บคาสินคาและบริการท่ีเกิด 
ข้ึนและเพ่ือจัดการผลประโยชนหรือแผนการประกันท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกอยู บริษัทและบริษัทในเครือของ 
บริษัทจะใชขอมูล ซ่ึงขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมไดกรอกไวในใบสมัครน้ีเพ่ือการโฆษณาและทำการตลาดใหแกผลิตภัณฑและ 
บริการของบริษัทและบริษัท ในเครือของบริษัท โดยบริษัทจะไมใชหรือเปดเผยขอมูลของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตอบุคคล 
ภายนอกใดๆ เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม และจะนำช่ือ 
ของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมออกจากรายช่ือดังกลาว หากขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรองขอใหดำเนินการเชนวาน้ัน 
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมน้ีไมวาใน กรณีใดๆ ตราบเทาท่ีกฎหมายท่ีใชบังคับอนุญาตใหทำ 
ไดถึงแมวาขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมไดรับการอนุมัติใหเขาเปนสมาชิก บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส ก็ตาม
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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 5999 ไดในอนาคต 
เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือการใหความยินยอมของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม 
เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีระบุไวขางตน 

£ ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมไมยินยอมใหเปดเผยขอมูลที่ขาพเจาและ 
ผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ี และขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและ 
ผูสมัครบัตรเสริมใหแกบุคคลท่ีสาม เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีระบุขางตน

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

ขอควรระวัง!! บัตรเครดิตมีดอกเบ้ีย หากชำระไมครบหรือชำระลาชา จะถูก 
เรียกเก็บดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง่ือนไข 
กอนลงนาม
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รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอ�นๆ

ธนาคารพาณิชย
ที่รวมรายการ

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (5)

/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

ประเภทบัตร
แรกเขา (ครั้งเดียว) รายป (บาทตอป)

บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซเพรส – – 1,800
ฟรีคาธรรมเนียมรายปสำหรับบัตรเสริม 2 ใบแรก

และ 1,200 สำหรับบัตรเสริมใบท่ี 3

1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอื่น
 ดอกเบี้ย สำหรับยอดชำระคาสินคาและบริการ: 7.99% ตอป และสำหรับยอดจากการเบิกถอนเงินสด: 13% ตอป
 คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน 5% ตอป
 คาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด  ไมมี
 วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการใชวงเงินหรือคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด (1) วันที่รานคาเรียกเก็บเงิน / วันที่ทำรายการ
2. อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบเรียกเก็บเงินในแตละเดือนหรือขั้นต่ำ 500 บาท แลวแตวาจำนวนใดจะสูงกวา
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (2) (3) 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนตอครั้ง
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด (4) สูงสุด 55 วัน หลังจากวันสรุปยอดรายการ
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (3)

7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม (บัตรทดแทน)
 กรณีหาย/ชำรุด และอื่นๆ ไมคิดคาบริการ
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญช ี(3) 46.73 บาท / รอบบัญชี
9. คาธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย (3)

 สำหรับรายการคาใชจายภายในประเทศ 46.73 บาท / รายการ
 สำหรับรายการคาใชจายในตางประเทศ 186.92 บาท / รายการ
10. คาธรรมเนียมการขอรหัสประจำตัว
 บัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม ไมคิดคาบริการ
11. คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ ไมคิดคาบริการ
12. คาปรับกรณีเช็คคืน (3) 200 บาท / ครั้ง
13. คาธรรมเนียมในการติดตามทวงถามใหชำระหนี้ ไมมี
14. คาธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการ ไมมี 
15. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน (6) รอยละ 2.5

(1) สำหรับยอดชำระคาสินคาและบริการ จะคำนวณจากวันที่รานคาเรียกเก็บเงิน สำหรับยอดจากการเบิกถอนเงินสด จะคำนวณจากวันที่ทำรายการ
(2) กรณีการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม อาจมีการเรียกเก็บคาใชจายหรือคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพิ่มเติมโดยผูใหบริการเครื่องเอทีเอ็มในประเทศหรือตางประเทศ
(3) คาธรรมเนียมตางๆ และคาปรับกรณีเช็คคืน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) รอบระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 55 วัน นับรวมจากยอดสรุปบัญชี 30 วัน บวกกับการขยายระยะเวลา 25 วัน โดยสามารถตรวจสอบวันกำหนดชำระคืนไดจากใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทาน
(5) ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี
(6) คาใชจายในสกุลเงินตางประเทศ หากทานซ้ือสินคาหรือบริการในเงินสกุลอ่ืนท่ีไมใชเงินบาท บริษัทจะแปลงยอดคาใชจายดังกลาวเปนเงินบาท ณ วันท่ีบริษัทบันทึกยอดคาใชจายน้ัน ซ่ึงอาจมิใชวันเดียวกับวันที่ทานไดซ้ือสินคาหรือบริการ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับวาจะมีการสงยอดคาใชจายมาเรียกเก็บจากบริษัท 

เม่ือใด หากยอดคาใชจายมิใชอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ กอน จากน้ันจึงแปลงคาจากดอลลารสหรัฐฯเปนเงินบาท หากยอดคาใชจายเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเปนเงินบาทโดยตรง หากทานเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่นที่ไมใชดอลลารสหรัฐฯ 
เงินสดที่เบิกถอนจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลวจึงแปลงคาจากดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินบาท ณ วันที่มีการดำเนินการบันทึกรายการโดยอเมริกัน เอ็กซเพรส ในตางประเทศ ซึ่งอาจมิใชวันเดียวกับวันที่ทานเบิกถอนเงินสด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวาจะมีการสงยอดเบิกถอนเงินสดมาเรียกเก็บยังอเมริกัน 
เอ็กซเพรส เมื่อใด

 ทานยอมรับและตกลงวาการแปลงคาเงินจะกระทำโดยระบบการเงินของอเมริกัน เอ็กซเพรสตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางธนาคารที่ระบบเลือกจากแหลงขอมูลในวันทำการกอนวันที่จะมีการ บันทึกยอดใชจาย/รายการ บวกดวยคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตรารอยละ 2.5           
อนึ่ง ถามีการแปลงคาเงินโดยบุคคลที่สามกอนที่จะมีการเรียกเก็บจากบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงคาเงิน จะเปนอัตราแลกเปลี่ยนที่บุคคลที่สามเปนผูเลือกใชกับการแปลงคาเงินนั้น

 ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดทาง www.americanexpress.com/thailand หรือติดตอแผนกบริการสมาชิกบัตร

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


