
ใบสมัครบัตรเสริม�อเมริกัน�เอ็กซ์เพรส

บัตรเสริม

เพ่ิมพูนคุณค่าแห่งสิทธิประโยชน์จากบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ด้วยการมอบความสะดวกสบาย ความคล่องตัวในการใช้จ่าย 
และความมั่นใจทางการเงินให้กับบุคคลที่ท่านรักท่ีมีอายุ 20 ปี
ขึ้นไปด้วยบัตรเสริมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อเป็นการอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ท่านสมาชกิ ค่าใช้จ่ายของบตัรเสรมิทีเ่กดิขึน้
จะปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน โดยแสดง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมแยกจากกนั
อย่างชัดเจน

2,450 บาท
1,350 บาท

 2   ช่ือและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม (เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)
 นาย     นาง     นางสาว

ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม เป็นภาษาไทย (ตัวบรรจง)

วัน/เดือน/ปีเกิด    /   /19     สัญชาติ 

เลขที่บัตรประชาชน 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ในประเทศไทยตามใบอนุญาตการท�างาน
ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ  

รหัสไปรษณีย ์
ที่อยู่ปัจจุบัน (หากแตกต่างจากที่อยู่ด้านบน)

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่บ้าน  โทรศัพท์มือถือ 
อาชีพ 
ชื่อบริษัท 
ประเภทธุรกิจ 
ที่อยู่บริษัท 

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่ท�างาน 
อีเมล: 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้          ที่อยู่ปัจจุบัน     ที่ท�างาน

ความสมัพนัธ์กบัสมาชกิบตัรหลกั 
ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (ส�าหรับชาวต่างชาติ) 

 1   ช่ือและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม (เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)
 นาย     นาง     นางสาว

ชื่อและนามสกุลผู้สมัครบัตรเสริม เป็นภาษาไทย (ตัวบรรจง)

วัน/เดือน/ปีเกิด    /   /19     สัญชาติ 

เลขที่บัตรประชาชน 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ในประเทศไทยตามใบอนุญาตการท�างาน
ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ  

รหัสไปรษณีย ์
ที่อยู่ปัจจุบัน (หากแตกต่างจากที่อยู่ด้านบน)

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่บ้าน  โทรศัพท์มือถือ 
อาชีพ 
ชื่อบริษัท 
ประเภทธุรกิจ 
ที่อยู่บริษัท 

รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์ที่ท�างาน 
อีเมล: 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้          ที่อยู่ปัจจุบัน     ที่ท�างาน

ความสมัพนัธ์กับสมาชกิบตัรหลกั 
ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (ส�าหรับชาวต่างชาติ) 

บัตรเสริมทองอเมริกัน�เอ็กซ ์ เพรส บัตรเสริมอเมริกัน�เอ็กซ ์ เพรส

โปรดระบุบัตรท่ีท่านต้องการสมัคร

หมายเลขสมาชิกบัตรหลัก
3 7 6 3

ชื่อและนามสกุลสมาชิกบัตรหลัก เป็นภาษาอังกฤษ

✓ ใช่ ข้าพเจ้าต้องการสมัครบัตรเสริมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ค่าธรรมเนยีมรายปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
บัตรเสรมิทองอเมรกิัน เอ็กซ์เพรส 
บัตรเสรมิอเมรกิัน เอ็กซ์เพรส 
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เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม (ถ้ามี) ขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ โดย
การลงลายมือชื่อในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม ร้องขอให้บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด 
(“บริษัท”) เปิดบัญชีบัตรเสริมทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส/บัตรเสริมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตร”) ให้กับบุคคลที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่บนใบสมัครนี้ ทั้งนี้บัตรที่มีการออกจะมีการต่ออายุบัตรและออกบัตรใหม่ ให้จนกว่าจะได้มีการยกเลิก 
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมตกลงว่า สมาชิกบัตรหลักจะรับผิดชอบส�าหรับค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจาก
บัตรท่ีออกให้ตามค�าร้องขอของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมนี้ ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมตกลงว่า ผู้สมัคร
บัตรเสริมจะร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับสมาชิกบัตรหลักส�าหรับยอดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมทอง
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส/บัตรเสริมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดจนตกลงยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก 
ซึ่งแนบมาพร้อมกับบัตรแต่ละบัตร เว้นแต่ข้าพเจ้าและผู ้สมัครบัตรเสริมจะได้ตัดบัตรดังกล่าวออกเป็น
สองส่วน และส่งช้ินส่วนดังกล่าวน้ันกลับมายังบริษัท ในกรณีที่บริษัทหรือข้าพเจ้ายกเลิกบัญชีบัตรของข้าพเจ้า 
บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส/บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกบัตร ซึ่งได้ออกให้โดยใช้บัญชีบัตรของข้าพเจ้าจะถูก
ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมยินยอมให้บริษัทด�าเนินการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งได้กรอก
ไว้ในใบสมัครนี้ ตลอดจนรับมาและแลกเปลี่ยนซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม จากบริษัท ข้อมูล
เครดิต ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงองค์กรอ้างอิง
อื่นใด ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมเข้าใจและยอมรับว่า ข้อมูลที่บริษัทส่งให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัท
จะมีไว้ส�าหรับองค์กรอื่นใด เพื่อใช้ในการพิจารณาสินเช่ือของข้าพเจ้า หรือบุคคลที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ค�้าประกัน 
ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมยินยอมให้บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ติดต่อแหล่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อขอ
ข้อมูลได้ทุกเม่ือ และยินยอมให้ใช้ซึ่งข้อมูลเก่ียวกับข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม ตลอดจนข้อมูลซ่ึงได้กรอกไว้
ในใบสมัครนี้ และข้อมูลจากรายงานสินเชื่อ เพื่อการพิจารณาสินเชื่อการตลาดและการจัดการ รวมทั้งการแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมให้ไว้ในใบสมัครนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตร
ของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมอาจเปิดเผยได้ตามวิธีการเก็บรักษาข้อมูลท่ีดีแก่ (ก) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือผู้ท่ีได้รับสิทธิจากบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเหล่านั้น 
ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ที่มีชื่อหรือเคร่ืองหมายที่ปรากฏอยู่บนบัตรที่ออกให้
แก่ข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม  (ข) บุคคลภายนอกที่ว่าจ้างโดยกลุ่มบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อด�าเนินการ
ให้บริการ ด้านการจัดการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการจัดการบัญชีบัตรของลูกค้า ตลอดจน ด้านการตลาด
ในด้านการบริการบัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม และ (ค) ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้แก่บริษัท 
และแก่องค์กรต่างๆ ที่ยอมรับบัตรในการช�าระค่าสินค้าและบริการที่ข้าพเจ้าและผู ้สมัครบัตรเสริมส่ังซ้ือ ท้ังนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และให้บริการแก่บัญชีบัตรของข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริม เพื่อด�าเนินการ
และเรียกเก็บ ค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น และเพื่อจัดการผลประโยชน์หรือแผนการประกันที่ข้าพเจ้าและ
ผู ้สมัครบัตรเสริมเป็นสมาชิกอยู่ ข้าพเจ้าและผู ้สมัครบัตรเสริมจะไม่เพิกถอน การให้ความยินยอมนี้ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าและผู้สมัครบัตรเสริมจะไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกบัตรทองอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส/บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสก็ตาม

ข้อความส�าคัญ : โดยการลงลายมือชื่อด้านล่างนี้ 
ข้าพเจ้ายอมรบัในข้อก�าหนดและเงือ่นไขของบตัรทอง
อเมรกินั เอก็ซ์เพรส / บตัรอเมรกินั เอก็ซ์เพรสซึง่ออก
โดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด รวมทัง้
ข้อก�าหนดและเงือ่นไขท่ีระบุอยู่บนใบสมัครนี้

✗ วันที่    /     /20 

(  )

ลายมือชื่อสมาชิกบัตรหลัก

✗ วันที่    /     /20 

(  )

ลายมือชื่อผู้สมัครบัตรเสริม 1

✗ วันที่    /     /20 

(  )

ลายมือชื่อผู้สมัครบัตรเสริม 2
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เอกสารประกอบการพิจารณา
• ส�าเนาบัตรประชาชนของผู ้สมัครบัตรเสริม (ในกรณีเป ็น

ชาวต่างชาติ โปรดแนบส�าเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาต
การท�างาน)

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

จะต้องเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนใบสมัครและเอกสารประกอบการ

พิจารณาแก่ผู้สมัครในทุกกรณี
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรข้ันสุดท้าย

* กรุณาแนบส�าเนาทะเบียนบ้านเพ่ิมเติม กรณีใช้ส�าเนาบัตรข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


