
รายละเอียดสวนบุคคล (ผูสมัครบัตรหลักจะตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ)

รายละเอียดการทำงาน (ผูสมัครบัตรหลักควรมีรายไดไมต่ำกวา 500,000 บาทตอป)

ขอมูลทางการเงิน (โปรดกรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารหลัก)

ชื่อธนาคาร สาขา

หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี

ชื่อบริษัท

ที่อยูที่ทำงาน

อีเมล

ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากที่อยูตามทะเบียนบาน)

ตำแหนง อายุการทำงาน                       ป

อาชีพ ประเภทธุรกิจ

โทรศัพทที่บาน โทรศัพทมือถือ

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ที่อยูถาวรในตางประเทศ (สำหรับชาวตางชาติ)

รหัสไปรษณีย

ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูในประเทศไทยตามใบอนุญาตการทำงานในกรณีที่เปนชาวตางชาติ

รหัสไปรษณีย

ทานไดสมัครเพ่ือรับขอมูลสิทธิประโยชนเก่ียวกับขอเสนอทางการตลาดและขอมูลการใหบริการลาสุด (“ขอมูลลาสุด”) ผานทาง SMS โทรศัพท และ/หรือ อีเมลโดยอัตโนมัติ 
หากทานไมตองการรับทราบขอมูลลาสุดของเราผานชองทางดังกลาวทานสามารถต้ังคาการรับขาวสารท่ีทานตองการไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี
• ติดตอแผนกบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 273 5005
• ลงช่ือเขาสูบัญชีบัตรออนไลนเพ่ือต้ังคาไดท่ี www.americanexpress.com/thailand

ลายมือชื่อผูสมัครบัตรหลัก วันที่   D D  /  M M  /  Y Y Y Y

1

ภาษาท่ีเลือกสำหรับการรับเอกสาร (โปรดระบุ)

£ อังกฤษ £ ไทย

สถานท่ีสงบัตร (โปรดระบุ)

£ ท่ีอยูปจจุบัน £ ท่ีทำงาน

สถานท่ีสงใบเรียกเก็บเงิน (โปรดระบุ)

£ ท่ีอยูปจจุบัน £ ท่ีทำงาน
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รายไดหลักตอป (บาท)โทรศัพท (ที่ทำงาน)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขที่บัตรประชาชน วันเดืิอนปเกิด DD  /    MM    /  19YY

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 26 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

สัญชาติ

£ นาย £ นาง £ นางสาว

£ ใช   กรุณาระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส £ ไมใช   การบินไทยจะดำเนินการใหทานสมัครเขาเปนสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส โดยอัตโนมัติ

ผูสมัครบัตรหลักเปนสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัสหรือไม?

ใบสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส

หมายเลขบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส£ เคยใช £ ใชอยู

ประวัติการเปนสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ของทาน

£ ไมเคยใช 3 7

ขอควรระวัง!! บัตรเครดิตมีดอกเบ้ีย หากชำระไมครบหรือชำระลาชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง่ือนไขกอนลงนาม

ขอความสำคัญ: โดยการลงลายมือช่ือดานลางน้ี ขาพเจายอมรับในขอกำหนดและเง่ือนไขของบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงออกโดยบริษัท 

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด รวมท้ังขอกำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุอยูบนใบสมัครน้ี



รายละเอียดผูสมัครบัตรเสริม (ผูสมัครบัตรเสริมจะตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ)

อาชีพ ตำแหนง

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ที่อยูที่ทำงาน

รหัสไปรษณีย โทรศัพท (ที่ทำงาน)

ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากที่อยูตามทะเบียนบาน)

โทรศัพทที่บาน โทรศัพทมือถือ

ที่อยูถาวรในตางประเทศ (สำหรับชาวตางชาติ)

ที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูในประเทศไทยตามใบอนุญาตการทำงานในกรณีที่เปนชาวตางชาติ
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£ ใช   กรุณาระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส £ ไมใช   การบินไทยจะดำเนินการใหทานสมัครเขาเปนสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส โดยอัตโนมัติ

ผูสมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัสหรือไม?

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขที่บัตรประชาชน วันเดืิอนปเกิด DD  /    MM    /  19YY

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 26 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

สัญชาติ

£ นาย £ นาง £ นางสาว

ความสัมพันธกับผูสมัครบัตรหลักสถานท่ีสงใบเรียกเก็บเงิน (โปรดระบุ) £ ท่ีอยูปจจุบัน £ ท่ีทำงาน

ลายมือชื่อผูสมัครบัตรเสริม วันที่   D D  /  M M  /  Y Y Y Y

ขอกำหนดและเง�อนไข

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด

ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม (ถามี) ขอรับรองวาขอมูลในใบสมัครเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 

โดยการลงลายมือช่ือในใบสมัครน้ี ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรองขอให บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) 

จำกัด (“บริษัท”) เปดบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ในนามของขาพเจา 

โดยการออกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส (“บัตร”) ใหแกขาพเจาและออก 

บัตรเสริมบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ใหกับบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยูบนใบสมัครนี ้      

ทั ้งนี ้บัตรที ่ออกจะมีการตออายุบัตรและออกบัตรใหมใหจนกวาจะไดมีการยกเลิก ขาพเจาและ 

ผูสมัครบัตรเสริมตกลงวา สมาชิกบัตรหลักจะรับผิดชอบสำหรับคาใชจายใดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากบัตรที่ออก     

ใหตามคำรองขอของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมนี้ ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมตกลงวาผูสมัครบัตรเสริม 

ขอควรระวัง!! บัตรเครดิตมีดอกเบ้ีย หากชำระไมครบหรือชำระลาชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง่ือนไขกอนลงนาม

ขอความสำคัญ: โดยการลงลายมือช่ือดานลางน้ี ขาพเจายอมรับในขอกำหนดและเง่ือนไขของบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงออกโดยบริษัท 

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด รวมท้ังขอกำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุอยูบนใบสมัครน้ี



จะรวมรับผิดอยางลูกหนี้รวมกับสมาชิกบัตรหลัก สำหรับยอดคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมบัตร 

เครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ตลอดจนตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขการเปน             

สมาชิก ซึ่งแนบมาพรอมกับบัตรแตละบัตร เวนแตขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไดตัดบัตรดังกลาว 

ออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนดังกลาวนั้นกลับมายังบริษัท ในกรณีที่บริษัทหรือขาพเจายกเลิกบัญชีบัตร 

ของขาพเจา บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ทุกบัตร ซึ่งไดออกใหโดยใชบัญชีบัตร 

ของขาพเจาจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัต ิขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมยินยอมใหบริษัทดำเนินการ 

ตรวจสอบขอมูลซึ่งไดกรอกไวในใบสมัครนี ้ ตลอดจนรับมาและแลกเปลี่ยนซึ่งขอมูลเกี่ยวกับขาพเจาและ      

ผูสมัครบัตรเสริมจากองคกรอางอิงอื่นใด ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเขาใจและยอมรับวาขอมูลที่บริษัท 

สงใหกับบริษัทขอมูลเครดิตทุกบริษัทจะมีไวสำหรับองคกรอื่นใด เพื่อใชในการพิจารณาสินเชื่อของขาพเจา 

หรือบุคคลที่ขาพเจาเปนผูค้ำประกัน ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมยินยอมใหบริษัทและบริษัทในเครือ 

ของบริษัทติดตอแหลงขอมูลดังกลาวเพื่อขอขอมูลไดทุกเมื่อ และยินยอมใหใชซึ่งขอมูลเกี่ยวกับขาพเจา 

และผูสมัครบัตรเสริม ตลอดจนขอมูลซึ่งไดกรอกไวในใบสมัครนี้และขอมูลจากรายงานสินเชื่อ เพื่อการ      

พิจารณาสินเชื่อและการจัดการเกี่ยวกับบัตร ขอมูลที่ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครนี ้

และขอมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมอาจเปดเผยไดตามวิธีการเก็บรักษาขอมูลที่ด ี   

แก (ก) บริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส หรือผูท่ีไดรับสิทธิจากบริษัทตางๆ ภายในกลุมบริษัท 

อเมริกัน เอ็กซเพรส เหลาน้ัน ไมวาจะอยู  ณ ประเทศใดท่ัวโลก รวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ท่ีมีช่ือหรือเคร่ืองหมาย 

ที่ปรากฏอยูบนบัตรที่ออกใหแกขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม (ข) บุคคลภายนอกที่วาจางโดยกลุมบริษัท  

อเมริกัน เอ็กซเพรส เพื่อดำเนินการใหบริการดานการจัดการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการจัดการ 

บัญชีบัตรของลูกคาตลอดจนดานการบริการบัญชีบัตรของขาพเจาและผู สมัครบัตรเสริม อาท ิ

การจัดสงของรางวัล การจัดพิมพใบเรียกเก็บเงิน และการดำเนินการติดตามทวงถามหนี ้ เปนตน และ (ค) 

ผูจัดสงสินคาและบริการใหแกบริษัทและแกองคกรตางๆ ที่ยอมรับบัตรในการชำระคาสินคาและบริการ 

ที่ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมสั่งซื้อ ทั้งนี ้ เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารและใหบริการแกบัญชีบัตร 

ของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม เพื่อดำเนินการและเรียกเก็บคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้น และเพื่อ 

จัดการผลประโยชน หรือแผนการประกันที ่ขาพเจาและผู สมัครบัตรเสริมเปนสมาชิกอยู  บริษัทและ 

บริษัทในเครือของบริษัท จะใชข อมูลซึ ่งขาพเจาและผู สมัครบัตรเสริมไดกรอกไวในใบสมัครนี ้

เพื่อการโฆษณาและทำการตลาดใหแกผลิตภัณฑ และบริการของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท 

โดยบริษัทจะไมใช หร ือเปดเผยขอมูลของขาพเจาและผู สมัครบัตรเสร ิมตอบุคคลภายนอกใดๆ 

เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม และจะนำ 

ชื่อของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมออกจากรายชื่อดังกลาว หากขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรองขอ 

ใหดำเนินการเชนวานั้น ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมนี้ไมวาในกรณีใดๆ 

ตราบเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตใหทำได ถึงแมวาขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมจะไมไดรับการอนุมัต ิ

ใหเขาเปนสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ก็ตาม
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หนังสือใหความยินยอมแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ในการนำขอมูลท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตไปใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต

หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล (สำหรับผูสมัครบัตรหลัก)

ผูใหความยินยอม (ผูสมัครบัตรหลัก)

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง(                                                                                                    )

3 สำหรับเจาหนาที่อเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น:

พยาน (เจาหนาที่)

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง(                                                                                                                                  )

ผูใหความยินยอม (ผูสมัครบัตรหลัก)

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง(                                                                                                  )

2 สำหรับเจาหนาที่อเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น:

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง(                                                                                                                                 )

พยาน (เจาหนาที่)

วันที่ DD  /    MM    /  YYYYทำที่

วัน/เดือน/ปเกิด DD  /    MM    /  19YYชื่อผูสมัครบัตรหลัก

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวตางชาติ)

หนังสืออนุญาตใหเปดเผยขอมูลเพ�อวัตถุประสงคทางการตลาด

ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรับทราบวาการอนุญาตของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหเปดเผยขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไว 
ในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดตามท่ีระบุดานลางน้ีไมมีผลตอ    
การพิจารณาอนุมัติใบสมัครบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริม

ขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมอาจเปดเผยไดตาม  
วิธีการเก็บรักษาขอมูลท่ีดีใหแก บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท สยามลิเบอรต้ี อินชัวรันซ โบรคเกอร (รวม 
เรียกวา “บุคคลท่ีสาม”) เพ่ือวัตถุประสงคในการโฆษณาการตลาดและเสนอขายเก่ียวกับ ผลิตภัณฑและบริการของบุคคลท่ีสามใหแกขาพเจา 
และผูสมัครบัตรเสริมซึ่งรวมไปถึงรายการสงเสริมการขายและขอเสนอตางๆ ที่เกี่ยวของ ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมรับทราบวา 
ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมมีสิทธิที่จะแจงบริษัทผานศูนยบริการลูกคาของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท 0 2273 5005 ไดในอนาคต 
เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือการใหความยินยอมของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีระบุไวขางตน 

£ ขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมไมยินยอมใหเปดเผยขอมูลท่ีขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตร 
ของขาพเจาและผูสมัครบัตรเสริมใหแกบุคคลท่ีสามเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีระบุขางตน

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวตางชาติ)

นาย/นาง/นางสาว ทำที่ วันที่ D D  /  M M  /  YYY Y

ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (“บริษัท”) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) 
จำกัด ซึ่งเปนสมาชิกหรือผูใชบริการของบริษัท เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิตตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตร 
เครดิตของขาพเจาที่ใหไวกับบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ขางตน รวมทั้งเพื่อประโยชนในการทบทวนสินเชื่อ ตออายุสัญญา 
สินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและปองกันความเสี่ยงตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนา  
ภาพถายขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารท่ีทำสำเนาข้ึนจากหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ีโดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวา 
ในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน

ขาพเจายินยอมใหบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ซึ่งเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตนำขอมูลของขาพเจาที่ไดรับจากบริษัท 
ขอมูลเครดิตเฉพาะ สวนท่ีไมสามารถระบุตัวตน เชน ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนรวมถึงขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุวาเปนขาพเจาได 
ไปใชเปนปจจัยหน่ึงในการจัดทำแบบจำลอง ดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกำหนดเทาน้ัน และใหคูฉบับ 
และบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารท่ีไดทำซ้ำข้ึน จากหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ี โดยการถายสำเนาถายภาพ 
หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิ 
ท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเม่ือใหความยินยอมแลวเจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได
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หมายเหตุ: ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แตการเปดเผย 
ขอมูลดังกลาว เปนสิทธิของเจาของขอมูลท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ได
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เอกสารประกอบการพิจารณา

กรุณาแนบเอกสารดังตอไปน้ีมาพรอมใบสมัคร พรอมเซ็นสำเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับโดยลายเซ็นจะตองเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร (หากตองการแกไขขอมูล      
ในใบสมัคร ใหขีดฆาขอมูลเดิมและเขียนขอมูลใหมพรอมเซ็นกำกับทุกแหงท่ีมีการแกไข กรุณาอยาใชน้ำยาลบคำผิด) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนใบสมัคร 
และเอกสารทุกฉบับแกผูสมัครในทุกกรณี รวมท้ังขอสงวนสิทธ์ิในการอนุมัติบัตรข้ันสุดทาย

กรณีเปนเจาหนาที่บริษัท / ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ

1) สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวตางชาติ 
 โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
2) สำเนาทะเบียนบาน*
3) สลิปเงินเดือนของเดือนลาสุดหรือหนังสือรับรองรายได
4) สำเนาบัญชีธนาคารหลักยอนหลัง 3 เดือนลาสุด (บัญชีเงินเดือน)

กรณีเปนเจาของธุรกิจ

1) สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวตางชาติ 
 โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
2) สำเนาทะเบียนบาน*
3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคาที่ดำเนินการมาไมต่ำกวา 1 ป   
 (คัดสำเนาไมเกิน 6 เดือน) 
4) สำเนารายชื่อผูถือหุน (คัดสำเนาไมเกิน 6 เดือน)
5) สำเนาบัญชีธนาคารของทานและบัญชีหลักของกิจการยอนหลัง 6 เดือนลาสุด

*กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบานเพิ่มเติม กรณีใชสำเนาบัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือที่อยูตามบัตรประชาชนไมตรงกับที่อยูตามทะเบียนบาน

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 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

บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซเพรส ไมมี ไมมี 4,000 2,000

1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอื่น
 ดอกเบี้ย 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. คาธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียม  
 ใหแกหนวยงานราชการ 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 ซ่ึงอาจมิใชวันเดียวกับวันที่ทาน 

ไดซ้ือสินคาหรือบริการ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับวาจะมีการสงยอดคาใชจายมาเรียกเก็บจากบริษัทเม่ือใด หากยอดคาใชจายมิใชอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ กอน จากน้ันจึงแปลงคา 
จากดอลลารสหรัฐฯเปนเงินบาท หากยอดคาใชจายเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเปนเงินบาทโดยตรง หากทานเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่นที่ไมใชดอลลารสหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอนจะถูกแปลงเปนสกุล 
เงินดอลลารสหรัฐฯ แลวจึงแปลงคาจากดอลลารสหรัฐฯเปนเงินบาท ณ วันที่มีการดำเนินการบันทึกรายการโดยอเมริกัน เอ็กซเพรส ในตางประเทศ ซึ่งอาจมิใชวันเดียวกับวันที่ทานเบิกถอนเงินสด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวา 
จะมีการสงยอดเบิกถอนเงินสดมาเรียกเก็บยังอเมริกัน 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
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