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หมำยเลขบัญชีบริษัท

ใบสมัครบัตรบริษัทแบบบัตรทอง 
ส�ำหรับพนักงำน  
(LL)
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำรำยละเอียดกำรสมัครนั้นถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกระบวนกำรสมัครและส่งใบสมัครไปที่:

แผนกบัญชีใหม,่ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด
อำคำร S.P., 388 ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมหำนคร 10400, ประเทศไทย โทร: (662) 273 5566

ข้อมูลส่วนบุคคล

 นำย   นำง   นำงสำว   อื่นๆ

ชื่อเป็นภำษำอังกฤษเช่นที่ปรำกฏในหนังสือเดินทำง

            

            
ชื่อเป็นภำษำไทย (ส�ำหรับผู้สมัครชำวไทย)

วันเดือนปีเกิด (วว/ดด/ปป)

  /   /     

สัญชำติ 
หมำยเลขบัตรประจ�ำตัวประชำชน (ภำษำไทย) 

            

หมำยเลขหนังสือเดินทำง (ชำวต่ำงชำติ)

ที่อยู่บ้ำนในประเทศไทย

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน 

ที่อยู่ปัจจุบัน (หำกแตกต่ำงจำกที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน)

หมำยเลขโทรศัพท์ส�ำหรับกำรติดต่อ

ที่อยู่ถำวรในต่ำงประเทศ (ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ)

ภำษำที่ต้องกำรใช้      ไทย     อังกฤษ

ข้อมูลอำชีพ

ชื่อบริษัทที่ต้องกำรให้แสดงบนบัตร

           

           
ชื่อบริษัท

หมำยเลขประจ�ำตัวพนักงำน

       

ศูนย์ต้นทุน

         
ที่อยู่อีเมล

ที่อยู่บริษัท

รหัสไปรษณีย์ 

ต�ำแหน่ง

แผนก

จ�ำนวนปีที่ท�ำงำนที่นี่  ปี

หมำยเลขโทรศัพท์ที่ท�ำงำน หมำยเลขภำยใน

 
หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมำยเลขโทรสำร

เงินเดือนรวมต่อปี (บำท) รำยได้ทำงอื่น (บำท)

 
โปรดให้รำยละเอียด

รำยได้รวมต่อปี (บำท)

ข้อมูลด้ำนกำรเงิน

ชื่อธนำคำร สำขำ

 

หมำยเลขบัญชีธนำคำร

ประเภทบัญชีธนำคำร

บัตร American Express® 

 เคย  ปัจจุบัน  ไม่เคย

หมำยเลขบัญชี
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 Visa   Diners   ธนำคำรกสิกร   ธนำคำรกรุงเทพ   อื่นๆ

หมำยเลขบัญชีธนำคำร



ที่อยู่ในกำรจัดส่งใบแจ้งค่ำบริกำร

 ไปที่บ้ำน  ไปที่ท�ำงำน  ไปที่อยู่ช่องทำงกำรติดต่อ

ที่อยู่ในกำรส่งใบแจ้งค่ำบริกำร (เป็นภำษำไทย)

                                                         รหัสไปรษณีย์

ค�ำยืนยันโดยผู้สมัคร

ค�ำศัพท์

บัญชีบัตรบริษัท – บัญชีของบริษัทที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นผู้รักษำบัญชี

บัญชีบัตรทองบริษัทบุคคล – บัญชีของสมำชิกบัตรทองบริษัทบุคคลที่ออกภำยใต้
บัญชีของบริษัทที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นผู้รักษำบัญชี

ข้ำพเจ้ำ, ผู้สมัครบัตรทองบริษัทส่วนบุคคล ขอสมัครบัตร
ทองบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“บัตรบริษัท”) กับท่ำน 
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด ในกำรที่ข้ำพเจ้ำ
ได้ลงลำยมือชื่อด้ำนล่ำง ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนเปิดบัญชีบัตร
ทองบริษัทส่วนบุคคลในชื่อของข้ำพเจ้ำภำยใต้บัญชีบัตร
บริษัทและออกบัตรทองบริษัทให้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะใช้บัตรทองบริษัทในธุรกิจของ
บริษัทเท่ำนั้น

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบ 
ในค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ช�ำระด้วยบัตรบริษัท โดยบริษัท
อันได้ระบุชื่อในใบสมัครนี้มีควำมรับผิดทำงกฎหมำย
ต่อบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด ส�ำหรับ
กำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรทุกรำยกำร ซึ่งบริษัทได้
อนุญำตให้ข้ำพเจ้ำด�ำเนินกำรช�ำระและเป็นกำรช�ำระ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท
จนกว่ำบริษัทจะได้ชดใช้ให้แก่ข้ำพเจ้ำในรำยกำร
ช�ำระเหล่ำนั้น

ไม่ว่ำท่ำนหรือบริษัทยกเลิกบัญชีบัตรบริษัท หรือท่ำนหรือ
ข้ำพเจ้ำยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตบุคคลของข้ำพเจ้ำ ใน
กรณีนี้บัตรทองบริษัทที่ออกในชื่อของข้ำพเจ้ำพึงได้รับ
กำรยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้ท่ำนหรือบริษัทในเครือติดต่อแหล่งใดๆ 
เพื่อขอข้อมูล (รวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเพียงบริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด) ได้ตลอดเวลำ เพื่อใช้ข้อมูลใดๆ 
เกี่ยวกับข้ำพเจ้ำจำกใบสมัครนี้และจำกรำยงำนข้อมูล
เครดิตบุคคลธรรมดำเพื่อประสงค์ในกำรตัดสินใจให้
เครดิต และกำรบริหำรจัดกำร และใช้ข้อมูลดังกล่ำว 
ร่วมกันในหมู่บริษัท

ข้อควรระวัง!!

บัตรทองส�ำหรับพนักงำนมีค่ำธรรมเนียมช�ำระล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด หำกช�ำระไม่ครบหรือ
ช�ำระล่ำช้ำ ท่ำน และ/หรือ บริษัท (ขึ้นอยู่กับประเภทควำมรับผิดชอบ) จะถูกเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมช�ำระล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด โปรดท�ำควำมเข้ำใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
ก่อนลงนำม

ลำยมือชื่อของผู้สมัคร

 วันที ่   /   / 

ค�ำยืนยันโดยบริษัท

บริษัทอันได้ระบุชื่อไว้ในใบสมัคร (“บริษัท”) ขอให้ออกบัตร
ทองบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แก่บุคคลผู้มีรำยชื่อในใบ
สมัครน้ีและเป็นผูซึ้ง่เป็นพนกังำนของบริษทั หลังจำกที่ผู้รับ
มอบอ�ำนำจดังรำยชื่อที่แสดงด้ำนล่ำงได้ลงนำม อันจะท�ำให้
ค�ำประกำศนี้มีผลบังคับตำมกฎหมำย โดยนัยนี้ บริษัทขอ
ยืนยันว่ำข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้เป็นจริงและถูกต้องที่สุด
เท่ำที่บริษัทจะพึงทรำบและบริษัทยืนยันที่จะอยู่ภำยใต้
เงือ่นไขข้อตกลงของบัญชบัีตรทองบริษทั อเมริกัน เอก็ซ์เพรส 
ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรทองนี้

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัท
ชื่อเต็ม

ต�ำแหน่ง

วันที่

  /   /    

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัท
ชื่อเต็ม

ต�ำแหน่ง

วันที่

  /   /    



MEMBERSHIP REWARDS

 ตกลง ข้ำพเจ้ำขอลงทะเบียนใน Membership RewardsTM

ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก Royal Orchid Plus อยู่แล้ว หมำยเลขบัญชีของข้ำพเจ้ำ:

ในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อด้ำนล่ำง ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับกำรเรียกช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมรำยปีส�ำหรับโปรแกรม Membership Rewards จ�ำนวน 1,250 บำท  
โดยจะเรียกช�ำระผ่ำนบัญชีบัตรทองบริษัทของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยังเข้ำใจอีกว่ำกำรสมัคร
ของข้ำพเจ้ำจะขึ้นอยู่กับกำรอนุมัติของบริษัท และข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรม 
Membership Rewards พึงบังคับควบคุมกำรสมัครและกำรเข้ำร่วมในโปรแกรม 
Membership Rewards นี้ของข้ำพเจ้ำ

ลำยมือชื่อของผู้สมัคร

 วันที่   /   / 

โปรดแนบเอกสำรต่ำงๆ ต่อไปนี้

1.  ส�ำเนำใบอนุญำตท�ำงำน (ชำวต่ำงชำติ)
2.  ส�ำเนำบัตรประชำชน (ชำวไทย) หรือ หนังสือเดินทำง (ชำวต่ำงชำติ) พร้อมรับรอง

ส�ำเนำ
3.  รำยกำรเงินฝำกถอนในบัญชีเงินฝำกของผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน
4.  หนังสือรับรองเงินเดือนจำกนำยจ้ำงพร้อมรำยละเอียดเกี่ยวกับต�ำแหน่งปัจจุบัน  

อำยุงำน เงินเดือน และ/หรือ ส�ำเนำใบรับรองกำรเก็บภำษี ณ ที่จ่ำย

–  โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวในกล่องข้อควำมที่ให้

–  โปรดอย่ำใช้น�้ำยำลบค�ำผิดหรือวิธีกำรอื่นใดที่สำมำรถลบข้อควำมได้เพื่อลบข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องในใบสมัคร โปรดยกเลิกส่วนของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและลงลำยมือชื่อรับรองด้วย 
จำกนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องถัดจำกส่วนของข้อมูลที่ยกเลิกนั้น

–  ห้ำมท�ำกำรแก้ไขในใบสมัครที่พิมพ์ออกมำแล้วหรือท�ำกำรแก้ไขเนื้อหำใดๆ ไม่ว่ำใน
กรณีใด
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บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรอื่นๆ 

บัตรบริษัท American Express®
1. อัตรำดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรอื่นๆ 

 อัตรำดอกเบี้ย ไม่มี

 ค่ำธรรมเนียมกำรใช้วงเงิน ไม่มี

 ค่ำธรรมเนียมช�ำระล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด 18% ต่อปีของยอดค้ำงช�ำระ

  ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำบริกำรอื่น (แผนกำรผ่อนช�ำระ)  ไม่มี

  วันเริ่มคิดดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมใช้บัตร หรือค่ำปรับในกำรช�ำระหนี้
ล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด

วันที่สรุปยอดรำยกำร

2. อัตรำกำรผ่อนช�ำระคืนขั้นต�่ำ ไม่มี

3. ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสด(1)(2) 3% ของจ�ำนวนเงินที่เบิกถอน

4. ระยะเวลำกำรช�ำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หำกช�ำระตำมก�ำหนด) ไม่มีกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย

ค่ำธรรมเนียมด�ำเนินกำร บัตรบริษัท (บัตรเขียว) บัตรบริษัท (บัตรทอง)

บัตรหลัก บัตรหลัก

5. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บัตรตำมประเภท(2)

  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (ครั้งเดียว):

  ค่ำธรรมเนียมอนุมัติบัตรด่วน ไม่มี

  ค่ำธรรมเนียมประจ�ำปี (ต่อป)ี:

  สมำชิกภำพของบัตร 449.53 – 1,649.53 1,249.53 – 2,449.53

6. ค่ำธรรมเนียมกำรช�ำระ (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)

   หักเงินจำกบัญชีธนำคำรโดยตรง ไม่คิดค่ำบริกำร

 ช�ำระที่จุดบริกำรช�ำระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่คิดค่ำบริกำร

 ช�ำระด้วยเช็คหรือธนำณัติ ไม่คิดค่ำบริกำร

ช�ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์และช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต บริกำรทำงโทรศัพท์) ของธนำคำรพำณิชย์ที่ร่วมรำยกำร 

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล(3)/ต่ำงจังหวัด (บำทต่อรำยกำร)

เคำน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนำคำรกรุงเทพ 15/30 15/30 15/30 15/30

ธนำคำรกสิกรไทย 15/50 15/25 15/25 15/25

ธนำคำรไทยพำณิชย์ 15/35 15/35 15/35 15/35

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 15/30 10/20 10/20 10/20

ธนำคำรยูโอบี 10/20 10/20 10/10 15/15

7. ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน)  
กรณีหำย/ช�ำรุด และอื่นๆ(2) ไม่คิดค่ำบริกำร

8. ค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบแจ้งยอดบัญชี(2) 23.37 บำท/หน้ำ

9. ค่ำธรรมเนียมกำรขอส�ำเนำใบบันทึกกำรขำย(2) 

 ส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำยในประเทศ ไม่คิดค่ำบริกำร

 ส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในต่ำงประเทศ  ไม่คิดค่ำบริกำร

10. ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม(2) ไม่คิดค่ำบริกำร

11. ค่ำธรรมเนียมกำรขอตรวจสอบรำยกำร(2) ไม่คิดค่ำบริกำร

12. ค่ำปรับกรณีเช็คคืน(2) 200 บำท/ครั้ง

13. ค่ำธรรมเนียมในกำรติดตำมทวงถำมให้ช�ำระหนี้ ไม่คิดค่ำบริกำร

14. ค่ำธรรมเนียมในกำรช�ำระภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมให้แก่ 
 หน่วยงำนรำชกำร

ไม่มี

15. ควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงิน(4) ร้อยละ 2.5

หมำยเหตุ – N/A หมำยถึง “ไม่เกี่ยวข้อง”
(1) ส�ำหรับกำรถอนเงินจำกเครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติรำชอำณำจักรไทย อำจมีค่ำธรรมเนียมกำรใช้เครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติที่ผู้ใช้บริกำรเครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติในต่ำงประเทศเป็นผู้เรียกช�ำระ
(2) ค่ำธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(3) เขตปริมณฑล = สมุทรปรำกำร นนทบุรี และปทุมธำนี
(4)  กำรใช้จ่ำยในสกุลเงินต่ำงประเทศ: ในกรณีท่ีท่ำนช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรในสกุลเงินอื่นที่นอกเหนือจำกสกุลเงินบำทไทย กำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นบำทไทย กำรเปลี่ยนสกุลเงินจะ

เกิดขึ้นในวันที่รำยกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรนั้นได้รับกำรด�ำเนินกำรโดย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในต่ำงประเทศ ซึ่งอำจจะมิใช่วันเดียวกับที่ท่ำนได้ช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรโดยจะขึ้นอยู่กับว่ำ อเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส ได้รับรำยกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรนั้นในวันใด หำกกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรนั้นมิได้ช�ำระในสกุลดอลล่ำร์สหรัฐ กำรเปลี่ยนสกุลเงินจะเปลี่ยนเป็นดอลล่ำร์สหรัฐก่อน และจำกนั้นจึงจะ
เปล่ียนกลับเป็นบำทไทย หำกกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรได้ช�ำระในสกุลดอลล่ำร์สหรัฐ กำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรนั้นจะเปล่ียนเป็นบำทไทยโดยตรง หำกท่ำนถอนเงินสดในสกุลเงินอื่นที่มิใช ่
สกุลดอลล่ำร์สหรัฐ กำรถอนเงินสดในครั้งนั้นจะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐก่อน และจำกนั้นจึงจะเปลี่ยนกลับเป็นบำทไทย กำรเปลี่ยนสกุลเงินจะเกิดขึ้นในวันที่กำรถอนเงินสดนั้นได้รับกำรด�ำเนินกำร
โดย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในต่ำงประเทศ ซึ่งอำจจะมิใช่วันเดียวกับที่ท่ำนได้ถอนเงินสดโดยจะขึ้นอยู่กับว่ำ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับรำยกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรนั้นในวันใด

ท่ำนเข้ำใจและตกลงยินยอมว่ำระบบกำรคลังของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ต่ำงประเทศจะใช้อัตรำแลกเปลี่ยนโดยอิงกับอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงธนำคำรจำกแหล่งข้อมูลที่บริษัทเลือกใช้กันตำมปกติในธุรกิจใน 
วันท�ำกำรก่อนวันที่รำยกำรได้รับกำรด�ำเนินกำร และจะมีกำรบวกเพิ่มตำมกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของรำยกำรช�ำระนั้นๆ ด้วย หำกรำยกำรช�ำระได้รับกำรเปลี่ยนเงินตรำโดยบุคคลอื่น
ก่อนที่จะส่งให้แก่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อัตรำแลกเปลี่ยนที่บุคคลอื่นใช้นั้นจะเป็นอัตรำที่บุคคลนั้นได้เลือก
หำกต้องกำรตรวจสอบอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำเบื้องต้นเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง โปรดไปที่ www.americanexpress.co.th หรือติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำ

americanexpress.co.th
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด
®เครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
อำคำร S.P., เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมหำนคร 10400, ประเทศไทย



 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

ส�ำหรับ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใช้เท่ำนั้น:

ลำยมือชื่อพยำน
(พนักงำนบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

( )   ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง

เขียนที่ 

วันที่

 นำย   นำง   นำงสำว   อื่นๆ 

ชื่อ

นำมสกุล

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน (ส�ำหรับผู้สมัครที่มีสัญชำติไทย)/ เลขที่หนังสือเดินทำง (ส�ำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทย) 

            

วันเดือนปี พ.ศ. เกิด (วว/ดด/ปปปป)

  /   /    

ข้ำพเจ้ำตกลงยนิยอมให้บรษิทั ข้อมลูเครดติแห่งชำต ิ จ�ำกัด (“บรษิทั”) เปิดเผยหรอืให้ข้อมลูของข้ำพเจ้ำแก่ บรษิทั 
อเมรกินั เอก็ซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นสมำชิกหรือผู้ใช้บริกำรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์สินเชื่อ  
กำรออกบัตรเครดิต ตำมค�ำขอของสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้ำพเจ้ำที่ให้ไว้กับบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
(ไทย) จ�ำกัด ข้ำงต้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรทบทวนสินเชื่อ ต่ออำยุสัญญำสินเชื่อ/บัตรเครดิต กำรบริหำรและ
ป้องกนัควำมเสีย่งตำมข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย และให้ถอืว่ำคูฉ่บบัและบรรดำส�ำเนำ ภำพถ่ำย ข้อมลู
อเิลก็ทรอนกิส์ หรอืโทรสำรทีท่�ำส�ำเนำขึน้จำกหนงัสอืให้ควำมยนิยอม ฉบบันีโ้ดยกำรถ่ำยส�ำเนำ ถ่ำยภำพ หรอืบันทกึ
ไว้ไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน

ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อในที่นี้

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม

( )   ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง
ผู้ให้ควำมยินยอม

หมายเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบัน 
การเงินแต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้

Sept' 18


