
รายละเอียดการทำงาน (ผูสมัครบัตรหลักควรมีรายไดไมตํ่ากวา 420,000 บาทตอป)

ชื่อบริษัท
ที่อยูบริษัท

รหัสไปรษณีย
โทรศัพทที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ
อาชีพ ตำแหนง รายไดหลักตอป (บาท) อายุการทำงาน (ป)

รายละเอียดการเงิน (กรุณากรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารหลัก อยางนอย 1 บัญชี)

ภาษาที่เลือกสำหรับการรับเอกสาร () (โปรดระบุ)
สถานที่สงบัตร () (โปรดระบุ)
สถานที่จัดสงใบเรียกเก็บเงิน () (โปรดระบุ)

ภาษาอังกฤษ
ที่อยูปจจุบัน
ที่อยูปจจุบัน

ภาษาไทย
ที่ทำงาน
ที่ทำงาน

สัญชาติ
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ (ในกรณีเปนชาวตางชาติ)

วัน/เดือน/ปเกิด          /          /19
ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือที่อยูในประเทศไทยตามใบอนุญาตการทำงานในกรณีเปนชาวตางชาติ

รหัสไปรษณีย
ที่อยูถาวรในตางประเทศ (สำหรับชาวตางชาติ)

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากที่อยูดานบน)

โทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ
อาชีพ ตำแหนง
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
ที่อยูบริษัท

รหัสไปรษณีย โทรศัพทที่ทำงาน
ความสัมพันธกับผูสมัครบัตรหลัก ที่อยูที่ติดตอได ที่อยูปจจุบัน ที่ทำงาน

รายละเอียดของผูสมัครบัตรเสริม (ผูสมัครบัตรเสริมจะตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ)

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตามหนังสือเดินทาง)

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตามหนังสือเดินทาง)

นาย นาง นางสาวชื่อ-นามสกุลภาษาไทย (ตัวบรรจง)

ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี

รายละเอียดสวนบุคคล (ผูสมัครบัตรหลักจะตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ)

ประวัติการเปนสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส

กรุณาแนบเอกสารดังตอไปน้ีมาพรอมใบสมัคร พรอมเซ็นสำเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับโดย ลายเซ็นจะตองเหมือนกับลายเซ็นใน 
ใบสมัคร หากตองการแกไขขอมูลใหขีดฆาขอมูลเดิมและเขียนขอมูลใหมพรอมเซ็นกำกับทุกแหงท่ีมีการแกไข กรุณาอยาใชน้ำยาลบคำผิด 
และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนใบสมัครและเอกสารทุกฉบับแกผูสมัครในทุกกรณี รวมท้ังขอสงวนสิทธ์ิในการอนุมัติบัตรข้ันสุดทาย
• กรณีเปนเจาหนาท่ีบริษัท / ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1) สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวตางชาติ โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
2) สำเนาทะเบียนบาน*
3) สลิปเงินเดือนของเดือนลาสุดหรือหนังสือรับรองรายได
4) สำเนาบัญชีธนาคารหลักยอนหลัง 3 เดือนลาสุด (บัญชีเงินเดือน)

• กรณีเปนเจาของธุรกิจ
1) สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวตางชาติ โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
2) สำเนาทะเบียนบาน*
3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคาท่ีดำเนินการมาไมต่ำกวา 1 ป (คัดสำเนาไมเกิน 6 เดือน)
4) สำเนารายช่ือผูถือหุน (คัดสำเนาไมเกิน 6 เดือน)
5) สำเนาบัญชีธนาคารของทานและบัญชีหลักของกิจการยอนหลัง 6 เดือนลาสุด

ไมเคยใช เคยใช ใชอยูหมายเลขบัตร 3 7

* กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบานเพ่ิมเติม กรณีใชสำเนาบัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือท่ีอยูตามบัตร ประชาชนไมตรงกับท่ีอยูตามทะเบียนบาน

เลขที่บัตรประชาชน สัญชาติ

ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากที่อยูดานบน)

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย
ที่อยูถาวรในตางประเทศ (สำหรับชาวตางชาติ)

ทานไดสมัครเพ่ือรับขอมูลสิทธิประโยชนเก่ียวกับขอเสนอทางการตลาดและขอมูลการใหบริการลาสุด (“ขอมูลลาสุด”) ผานทาง SMS โทรศัพท และ/หรือ 
อีเมลโดยอัตโนมัติ หากทานไมตองการรับทราบขอมูลลาสุด ของเราผานชองทางดังกลาว ทานสามารถต้ังคาการรับขาวสารท่ีทาน ตองการไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี
• ติดตอแผนกบริการสมาชิกบัตร โทร 02 273 5555
• ลงช่ือเขาสูบัญชีบัตรออนไลนเพ่ือต้ังคาไดท่ี https://www.americanexpress.com/thailand/en/

นาย นาง นางสาวชื่อ-นามสกุลภาษาไทย (ตัวบรรจง)
วัน/เดือน/ปเกิด         /         /19

ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือที่อยูในประเทศไทย ตามใบอนุญาตการทำงานในกรณีเปนชาวตางชาติ

โทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ อีเมล

1/4

ใบสมัครบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส
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ขอกำหนดและเงื่อนไข
เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม (ถามี) ขอรับรองวาขอมูลในใบสมัครเปนความจริงและถูกตองทุกประการ โดยการลงลายมือช่ือในใบสมัครน้ี ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรองขอใหบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จำกัด (“บริษัท”) เปดบัญชีบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส ในนามของขาพเจา โดยการออกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส (“บัตร”) ใหแกขาพเจาและออกบัตรเสริมบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส ใหกับบุคคล 
ท่ีมีช่ือปรากฏอยูบนใบสมัครน้ี ท้ังน้ี บัตรท่ีออกจะมีการตออายุบัตรและออกบัตรใหมใหจนกวาจะไดมีการยกเลิก ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตกลงวาสมาชิกบัตรหลักจะรับผิดชอบสำหรับคาใชจายใด 
ท้ังส้ินท่ีเกิดข้ึนจากบัตรท่ีออกใหตามคำรองขอของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมน้ี ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตกลงวาผูสมัครบัตรเสริมจะรวมรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกับสมาชิกบัตรหลักสำหรับยอดคา 
ใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากบัตรเสริมบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส ตลอดจนตกลงยินยอมผูกพันตนตามเง่ือนไขการเปนสมาชิก ซ่ึงแนบมาพรอมกับบัตรแตละบัตร เวนแตขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไดตัด          
บัตรดังกลาวออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนดังกลาวน้ันกลับมายังบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทหรือขาพเจายกเลิกบัญชีบัตรของขาพเจา บัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส ทุกบัตรซ่ึงไดออกใหโดยใชบัญชีบัตรของ 
ขาพเจาจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัต ิขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมยินยอมใหบริษัทดำเนินการตรวจสอบขอมูลซึ่งไดกรอกไวในใบสมัครนี ้ตลอดจนรับมาและแลกเปลี่ยนซึ่งขอมูลเกี่ยวกับ 
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจากองคกรอางอิงอ่ืนใด ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเขาใจและยอมรับวาขอมูลท่ีบริษัทสงใหกับบริษัทขอมูลเครดิตทุกบริษัทจะมีไวสำหรับองคกรอ่ืนใดเพ่ือใชในการ 
พิจารณาสินเช่ือของขาพเจาหรือบุคคลท่ีขาพเจาเปนผูค้ำประกัน ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมยินยอมใหบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทติดตอแหลงขอมูลดังกลาว เพ่ือขอขอมูลไดทุกเม่ือ 
และยินยอมใหใชซ่ึงขอมูลเก่ียวกับขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม ตลอดจนขอมูลซ่ึงไดกรอกไวในใบสมัครน้ีและขอมูลจากรายงานสินเช่ือ เพ่ือการพิจารณาสินเช่ือและการจัดการเก่ียวกับบัตร 
ขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ี และขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมอาจเปดเผยไดตามวิธีการเก็บรักษาขอมูลท่ีดีแก (ก) บริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส หรือผูท่ีไดรับสิทธิจากบริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เหลาน้ัน ไมวาจะอยู ณ ประเทศใดท่ัวโลก รวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ท่ีมีช่ือหรือเคร่ืองหมายท่ีปรากฏอยูบนบัตร 
ท่ีออกใหแกขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม (ข) บุคคลภายนอกท่ีวาจางโดยกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เพ่ือดำเนินการใหบริการดานการจัดการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการจัดการบัญชีบัตรของ 
ลูกคา ตลอดจนดานการบริการบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม อาทิ การจัดสงของรางวัล การจัดพิมพใบเรียกเก็บเงิน และการ ดำเนินการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน และ (ค) ผูจัดสงสินคาและ 
บริการใหแกบริษัทและแกองคกรตางๆ ท่ียอมรับบัตรในการชำระคาสินคาและบริการท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมส่ังซ้ือ ท้ังน้ี เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารและใหบริการแกบัญชีบัตรของขาพเจา 
และผูสมัครบัตรเสริม เพ่ือดำเนินการและเรียกเก็บคาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือจัดการผลประโยชน หรือแผนการประกันท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกอยู บริษัทและบริษัทในเครือ 
ของบริษัทจะใชขอมูลซ่ึงขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมไดกรอกไวในใบสมัครน้ีเพ่ือการโฆษณาและทำการตลาดใหแกผลิตภัณฑ และบริการของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทโดยบริษัท 
จะไมใชหรือเปดเผยขอมูลของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตอบุคคลภายนอกใดๆ เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด โดยปราศจากความยินยอมของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม และจะนำช่ือของขาพเจา 
และผูสมัครบัตรเสริมออกจากรายช่ือดังกลาว หากขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรองขอใหดำเนินการเชนวาน้ัน ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมน้ีไมวาในกรณีใดๆ 
ตราบเทาท่ีกฎหมายท่ีใชบังคับอนุญาตใหทำได ถึงแมวาขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมไดรับการอนุมัติใหเขาเปนสมาชิกบัตรทอง อเมริกัน เอ็กซเพรส ก็ตาม

ขอความสำคัญ: โดยการลงลายมือช่ือดานลางน้ี ขาพเจายอมรับในขอกำหนดและเง่ือนไขของบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด รวมท้ังขอกำหนดและเง่ือนไข 
ท่ีระบุอยูบนใบสมัครน้ี
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ลายมือชื่อผูสมัครบัตรหลัก

วันที ่              /               / 

1

ลายมือชื่อผูสมัครบัตรเสริม

วันที ่              /               / 

ขอควรระวัง!!
บัตรมีคาปรับในการชำระหน้ีลาชากวากำหนด หากชำระไมครบหรือชำระลาชา จะถูกเรียกเก็บคาปรับในการชำระหน้ีลาชากวากำหนด โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง่ือนไขกอนลงนาม
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บริษัทฯ จะดำเนินการใหทานสมัครเขาเปนสมาชิกในรายการสมนาคุณสมาชิกบัตร 
เม็มเบอรชิป รีวอรด โดยอัตโนมัติ
หากทานประสงคจะเขารวมรายการหมวดรางวัลเม็มเบอรชิป รีวอรด พลัส (Membership 
Rewards Plus Option) กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ในชองดานลางน้ี 
£ ขาพเจาตองการเขารวมรายการหมวดรางวัล “เม็มเบอรชิป รีวอรด พลัส” 

(ผูสมัครเขารวมในหมวดรางวัล “เม็มเบอรชิป รีวอรด พลัส” จะถูกเรียกเก็บคา 
แรกเขา 934.58 บาท* และ คาธรรมเนียมรายป 934.58 บาท* จากบัญชีบัตร 
อเมริกัน เอ็กซเพรส โดยอัตโนมัติ)

เม่ือสมาชิกบัตรหลักสมัครเขารวมรายการ เม็มเบอรชิป รีวอรด และ/หรือ หมวด    
รางวัล “เม็มเบอรชิปรีวอรด พลัส” บัตรเสริมทุกบัตรท่ีเช่ือมโยงกับบัญชีบัตรหลักน้ันๆ 
จะเขารวมรายการดังกลาวโดยอัตโนมัติและจะไดรับคะแนนสะสมรวมกับ 
บัตรหลักโดยไมมีการแบงแยก
ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกำหนดของรายการ เม็มเบอรชิป รีวอรด 
และ/หรือ หมวดรางวัล “เม็มเบอรชิป รีวอรด พลัส” ซึ่งขาพเจาจะไดรับแจง 
รายละเอียดในภายหลัง
* คาแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล

(สำหรับผูสมัครบัตรหลักเทานั้น)

หมายเหตุ: ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการ 
พิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของ 
ขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได

หนังสือใหความยินยอมแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด

ในการนำขอมูลที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตไปใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต
หนังสืออนุญาตใหเปดเผยขอมูลเพ�อวัตถุประสงคทางการตลาด

การเขารวมรายการ เม็มเบอรชิป รีวอรด

ลายมือชื่อผูสมัครบัตรหลัก

วันที ่              /               / 

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

3

ผู ใหความยินยอม

(ผูสมัครบัตรหลัก)

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

2

ผู ใหความยินยอม

(ผูสมัครบัตรหลัก)

สำหรับเจาหนาที่อเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

พยาน (เจาหนาที่)

สำหรับเจาหนาที่อเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

พยาน (เจาหนาที่)

ชื่อผูสมัครบัตรหลัก

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเปนชาวตางชาติ)

ขาพเจายินยอมใหบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ซ่ึงเปน 

สมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต นำขอมูลของขาพเจาที่ไดรับจาก 

บริษัทขอมูลเครดิตเฉพาะสวน ที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ชื่อ 

นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงขอมูลอื่นใดที่สามารถ 

ระบุวาเปนขาพเจาได ไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบ 

จำลองดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูล  

เครดิตกำหนดเทานั้น และใหคูฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถาย 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือโทรสาร ที ่ไดทำซ้ำขึ ้นจากหนังสือ 

ใหความยินยอมฉบับน้ี โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไว 

ไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอม 

ของขาพเจาเชนเดียวกัน ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิที ่

จะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเมื่อใหความยินยอมแลว 

เจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไป   

ก็ได

วันที่          /          /

ทำที่

ชื่อผูสมัครบัตรหลัก

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเปนชาวตางชาติ)

วัน/เดือน/ปเกิด                    /                   / 19

วันที่          /          /

ทำที่
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรับทราบวาการอนุญาตของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม 
ใหเปดเผยขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชี 
บัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดตามท่ีระบุดานลาง 
น้ีไมมีผลตอการพิจารณาอนุมัติใบสมัครบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม ขอมูลท่ี 
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจา 
และผูสมัครบัตรเสริมอาจเปดเผยไดตามวิธีการเก็บรักษาขอมูลท่ีดีใหแกบริษัท ชับบ 
สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท สยามลิเบอรต้ี อินชัวรันซ โบรคเกอร 
(รวมเรียกวา “บุคคลท่ีสาม”) เพ่ือวัตถุประสงคในการโฆษณาการตลาดและเสนอขาย 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ และบริการของบุคคลท่ีสามใหแกขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมซ่ึงรวม 
ไปถึงรายการสงเสริมการขาย และขอเสนอตางๆ ท่ีเก่ียวของ ขาพเจาและผูสมัครบัตร 
เสริมรับทราบวาขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมมีสิทธิท่ีจะแจงบริษัทผานศูนยบริการลูกคา 
ของบริษัทท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 2273 5555 ไดในอนาคตเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือ 
การใหความยินยอมของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ี 
ระบุไวขางตน 

£ ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมไมยินยอมใหเปดเผยขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัคร 
บัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ี และขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัคร 
บัตรเสริมใหแกบุคคลท่ีสามเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีระบุขางตน

ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาต ิ จำกัด 

(“บริษัท”) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแกบริษัท อเมริกัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ซ่ึงเปนสมาชิกหรือผูใชบริการของบริษทั 

เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิตตาม 

คำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาที่ใหไวกับบริษัท 

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ขางตน รวมท้ังเพ่ือประโยชนใน 

การทบทวนสินเช่ือ ตออายุสัญญาสินเช่ือ/บัตรเครดิต การบริหาร 

และปองกันความเส่ียงตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 

และใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถายขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี ้

โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ      

เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน



รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอ�นๆ

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

ประเภทบัตร

สมาชิกทั่วไปบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส

สมาชิกที่เขารวมรายการ เม็มเบอรชิป รีวอรด พลัส เพิ่ม

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

934.58 – 934.58 –

800 – 3,000 2,450

(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

 ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือใชในการอางอิงเบ้ืองตนไดทาง www.americanexpress.com/thailand หรือติดตอแผนกบริการสมาชิกบัตร
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