
ใบสมัคร 
บัตรบริษัท  
AMERICAN EXPRESS® 

แบบรับผิดชอบร่วมกัน
ประเทศไทย



AMEX 55555
5203880504
หมายเลขบัญชีบริษัท

ใบสมัครบัตรบริษัท 
ส�าหรับพนักงาน  
(JS)
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการสมัครนั้นถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการสมัครและส่งใบสมัครไปที่:

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

ข้อมูลส่วนบุคคล

 นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเช่นที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง

            

            
ชื่อเป็นภาษาไทย (ส�าหรับผู้สมัครชาวไทย)

วันเดือนปีเกิด (วว/ดด/ปป)

  /   /     

สัญชาติ 
หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน (ภาษาไทย) 

            

หมายเลขหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ)

ที่อยู่บ้านในประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 

ที่อยู่ปัจจุบัน (หากแตกต่างจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)

หมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับการติดต่อ

ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ (ส�าหรับชาวต่างชาติ)

ภาษาที่ต้องการใช้      ไทย  อังกฤษ

ข้อมูลอำชีพ

ชื่อบริษัทที่ต้องการให้แสดงบนบัตร

           

           
ชื่อบริษัท

หมายเลขประจ�าตัวพนักงาน

       
ศูนย์ต้นทุน

         
ที่อยู่อีเมล

ที่อยู่บริษัท

รหัสไปรษณีย์ 

ต�าแหน่ง

แผนก

จ�านวนปีที่ท�างานที่นี่  ปี

หมายเลขโทรศัพท์ที่ท�างาน หมายเลขภายใน

 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลขโทรสาร

ข้อมูลด้ำนกำรเงิน

บัตร American Express® 

 เคย  ปัจจุบัน  ไม่เคย

หมายเลขบัญชี

3 7

ที่อยู่ในกำรจัดส่งใบแจ้งค่ำบริกำร

 ไปที่บ้าน  ไปที่ท�างาน  ไปที่อยู่ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ในการส่งใบแจ้งค่าบริการ (เป็นภาษาไทย)

รหัสไปรษณีย์  



ค�ำยืนยันโดยผู้สมัคร

ค�ำศัพท์

บัญชีบัตรบริษัท – บัญชีของบริษัทที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นผู้รักษาบัญชี

บัญชีบัตรบริษัทบุคคล – บัญชีของสมาชิกบัตรบริษัทบุคคลที่ออกภายใต้บัญช ี
ของบริษัทที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นผู้รักษาบัญชี

ข้าพเจ้า, ผู้สมัครบัตรบริษัทส่วนบุคคล ขอสมัครบัตรบริษัท อเมริกัน 

เอ็กซ์เพรส (“บัตรบริษัท”) กับท่าน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) 

จ�ากัด ในการที่ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อด้านล่าง ข้าพเจ้าขอให้ท่านเปิดบัญชี

บัตรบริษัทส่วนบุคคลในชื่อของข้าพเจ้าภายใต้บญัชบีตัรบรษิทัและออกบตัร

บรษิทัให้ในชือ่ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะใช้บัตรบริษัทในธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยินยอมว่ำบริษัทและข้ำพเจ้ำจะร่วมกันรับผิดชอบ

ในค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ใช้จ่ำยผ่ำนบัตรบริษัท

ไม่ว่าท่านหรือบริษัทยกเลิกบัญชีบัตรบริษัท หรือท่านหรือข้าพเจ้ายกเลิก

บัญชีบัตรเครดิตบุคคลของข้าพเจ้า ในกรณีนี้บัตรบริษัทที่ออกในชื่อของ

ข้าพเจ้าพึงได้รับการยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ท่านหรือบริษัทในเครือติดต่อแหล่งใดๆ เพือ่ขอข้อมลู 

(รวมถงึ แต่ไม่จ�ากดัเพยีงบรษิทัข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด) ได้ตลอดเวลา 

เพื่อใช้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับข้าพเจ้าจากใบสมัครนี้และจากรายงานข้อมูล

เครดิตบุคคลธรรมดาเพื่อประสงค์ในการตัดสินใจให้เครดิต และการบริหาร

จัดการ และใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกันในหมู่บริษัท

ข้าพเจ้า ผู้สมัครสมาชิกบัตรประเภทองค์กร ผู้ที่มีลายมือชื่อปรากฏด้านล่าง

นี้ ขอมอบอ�านาจให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างของข้าพเจ้า 

เป็นผู้ดูแลจัดการ (ก) บัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสประเภทองค์กรของ

ข้าพเจ้าที่ยังเปิดใช้อยู่ หรือ (ข) บัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสประเภท

องค์กรที่ถูกปิดไปแล้วของข้าพเจ้า แต่ยังคงมียอดค้างช�าระ (รวมเรียกว่า 

“บัญชีที่เกี่ยวข้อง”) รวมถึงให้เป็นผู้รับเรื่องจากบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

(ไทย) จ�ากัด หรือผู้อื่นที่บริษัทได้ว่าจ้าง (“ผู้ทวงถามหนี้”) ในการเรียกเก็บ

ยอดค้างช�าระของข้าพเจ้า (หากมี) ส�าหรับบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในฐานะสมาชิก

บัตรประเภทองค์กร ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับเรื่องจากผู้ทวงถามหนี้เกี่ยวกับ

ยอดค้างช�าระภายใต้บัญชีที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอให้และมอบอ�านาจให้แก่บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด 

(ก) เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีบัตรให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่ง

ตั้งจากนายจ้าง ตลอดจนถึง (ข) การแจ้งขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลบัญชี

บัตรและข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ การเปิดการใช้บัตร และค�าขอยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร เป็นต้น 

ตามที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างของข้าพเจ้าร้องขอ

ข้าพเจ้า สมาชิกบัตรประเภทองค์กร ตกลงว่าบรรดาการกระท�าใดๆ โดย

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างของข้าพเจ้า ภายในขอบเขตของ

หนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้จะมีผลเสมือนหนึ่งกระท�าโดยข้าพเจ้าทุก

ประการและข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในการกระท�าดังกล่าวแต่ผู้เดียว

หนังสือให้ความยินยอมนี้ให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าบริษัทอเมริกัน 

เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด จะได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกความยินยอมเป็น 

ลายลักษณ์อักษรจากข้าพเจ้า

ข้อควรระวัง!!

บัตรบริษัทส�าหรับพนักงานมีค่าธรรมเนียมช�าระล่าช้ากว่าก�าหนด หากช�าระไม่ครบ
หรือช�าระล่าช้า ท่าน และ/หรือ บริษัท (ขึ้นอยู่กับประเภทความรับผิดชอบ) จะถูก
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมช�าระล่าช้ากว่าก�าหนด โปรดท�าความเข้าใจผลิตภัณฑ์และ
เงื่อนไขก่อนลงนาม

ลายมือชื่อของผู้สมัคร

 วันที ่   /   / 

ค�ำยืนยันโดยบริษัท

บรษิทัอนัได้ระบชุือ่ในใบสมคัร (“บรษิทั”) เมือ่ได้ผ่านการกระท�าการโดยผูไ้ด้รบั

อ�านาจลงนามดงัรายชือ่ทีแ่สดงด้านล่าง ขอให้ออกบตัรบรษิทั อเมรกินั 

เอก็ซ์เพรส แก่บคุคลผูม้รีายชือ่ในใบสมคัรนีแ้ละเป็นผูซ้ึง่เป็นพนกังานของ

บรษิทั โดยนยันี ้บรษิทัขอยนืยนัว่าข้อมลูทีใ่ห้ไว้ในใบสมคัรนีเ้ป็นจรงิและถกู

ต้องทีส่ดุเท่าทีบ่รษิทัจะพงึทราบและบรษิทัยนืยนัทีจ่ะอยูภ่ายใต้เงือ่นไขข้อ

ตกลงของบญัชบีตัรบรษิทั อเมรกินั เอก็ซ์เพรส ในส่วนทีเ่กีย่วกบับญัชบีตัรนี้

ลายมือชื่อผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท

ชื่อเต็ม

ต�าแหน่ง

วันที่

  /   /    

ลายมือชื่อผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท 

ชื่อเต็ม

ต�าแหน่ง

วันที่

  /   /    



โปรดแนบเอกสำรต่ำงๆ ต่อไปนี้

1.  ส�าเนาใบอนุญาตท�างาน (ชาวต่างชาติ)
2.  ส�าเนาบัตรประชาชน (ชาวไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง

ส�าเนา
3.  รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากของผู้สมัครย้อนหลัง 3 เดือน
4.  หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้างพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับต�าแหน่งปัจจุบัน  

อายุงาน เงินเดือน และ/หรือ ส�าเนาใบรับรองการเก็บภาษี ณ ที่จ่าย

–  โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวในกล่องข้อความที่ให้

–  โปรดอย่าใช้น�้ายาลบค�าผิดหรือวิธีการอื่นใดที่สามารถลบข้อความได้เพื่อลบข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องในใบสมัคร โปรดยกเลิกส่วนของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรอง
ด้วย จากนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องถัดจากส่วนของข้อมูลที่ยกเลิกนั้น

–  ห้ามท�าการแก้ไขในใบสมัครที่พิมพ์ออกมาแล้วหรือท�าการแก้ไขเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าใน
กรณีใด



americanexpress.co.th
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด
®เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
อาคาร S.P., เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมหานคร 10400, ประเทศไทย
AMX0854 GREEN JSL 06/13

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรอื่นๆ 

บัตรบริษัท American Express®
1. อัตรำดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรอื่นๆ 

 อัตราดอกเบี้ย ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมช�าระล่าช้ากว่าก�าหนด 18% ต่อปีของยอดค้างช�าระ

  ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น (แผนการผ่อนช�าระ)  ไม่มี

  วันเริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมใช้บัตร หรือค่าปรับในการช�าระหนี้
ล่าช้ากว่าก�าหนด

วันที่สรุปยอดรายการ

2. อัตรำกำรผ่อนช�ำระคืนขั้นต�่ำ ไม่มี

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

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

ค่ำธรรมเนียมด�ำเนินกำร บัตรบริษัท (บัตรเขียว) บัตรบริษัท (บัตรทอง)

บัตรหลัก บัตรหลัก

5. ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บัตรตำมประเภท(2)

   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ครั้งเดียว):

   ค่าธรรมเนียมอนุมัติบัตรด่วน ไม่มี

   ค่าธรรมเนียมประจ�าปี (ต่อป)ี:

   สมาชิกภาพของบัตร 449.53 – 1,649.53 1,248.53 – 2,449.55

6. ค่ำธรรมเนียมกำรช�ำระ (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)

   หักเงินจากบัญชีธนาคารโดยตรง ไม่คิดค่าบริการ

 ช�าระที่จุดบริการช�าระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่คิดค่าบริการ

 ช�าระด้วยเช็คหรือธนาณัติ ไม่คิดค่าบริการ

ช�ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์และช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต บริกำรทำงโทรศัพท์) ของธนำคำรพำณิชย์ที่ร่วมรำยกำร 

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล(3)/ต่ำงจังหวัด (บำทต่อรำยกำร)

เคำน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนาคารกรุงเทพ 15/30 15/30 15/30 15/30

ธนาคารกสิกรไทย 15/50 15/25 15/25 15/25

ธนาคารไทยพาณิชย์ 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

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

8. ค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบแจ้งยอดบัญชี(2) 23.37 บาท/หน้า

9. ค่ำธรรมเนียมกำรขอส�ำเนำใบบันทึกกำรขำย(2) 

 ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายภายในประเทศ ไม่คิดค่าบริการ

 ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ  ไม่คิดค่าบริการ

10. ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม(2) ไม่คิดค่าบริการ

11. ค่ำธรรมเนียมกำรขอตรวจสอบรำยกำร(2) ไม่คิดค่าบริการ

12. ค่ำปรับกรณีเช็คคืน(2) 200 บาท/ครั้ง

13. ค่ำธรรมเนียมในกำรติดตำมทวงถำมให้ช�ำระหนี้ ไม่คิดค่าบริการ

14. ค่ำธรรมเนียมในกำรช�ำระภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมให้แก่ 
 หน่วยงำนรำชกำร

ไม่มี

15. ควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงิน(4) ร้อยละ 2.5

หมายเหตุ – N/A หมายถึง “ไม่เกี่ยวข้อง”
(1) ส�าหรับการถอนเงินจากเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติราชอาณาจักรไทย อาจมีค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติที่ผู้ใช้บริการเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติในต่างประเทศเป็นผู้เรียกช�าระ
(2) ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(3) เขตปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี
(4)  การใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ: ในกรณีท่ีท่านช�าระค่าสินค้าและบริการในสกุลเงินอื่นที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาทไทย การช�าระค่าสินค้าและบริการนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นบาทไทย การเปลี่ยนสกุลเงินจะ

เกิดขึ้นในวันที่รายการช�าระค่าสินค้าและบริการนั้นได้รับการด�าเนินการโดย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมิใช่วันเดียวกับที่ท่านได้ช�าระค่าสินค้าและบริการโดยจะขึ้นอยู่กับว่า อเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส ได้รับรายการช�าระค่าสินค้าและบริการนั้นในวันใด หากการช�าระค่าสินค้าและบริการนั้นมิได้ช�าระในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ การเปลี่ยนสกุลเงินจะเปลี่ยนเป็นดอลล่าร์สหรัฐก่อน และจากนั้นจึงจะ
เปล่ียนกลับเป็นบาทไทย หากการช�าระค่าสินค้าและบริการได้ช�าระในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ การช�าระค่าสินค้าและบริการนั้นจะเปลี่ยนเป็นบาทไทยโดยตรง หากท่านถอนเงินสดในสกุลเงินอื่นที่มิใช ่
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ การถอนเงินสดในครั้งนั้นจะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อน และจากนั้นจึงจะเปลี่ยนกลับเป็นบาทไทย การเปลี่ยนสกุลเงินจะเกิดขึ้นในวันที่การถอนเงินสดนั้นได้รับการด�าเนินการ
โดย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมิใช่วันเดียวกับที่ท่านได้ถอนเงินสดโดยจะขึ้นอยู่กับว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับรายการช�าระค่าสินค้าและบริการนั้นในวันใด

ท่านเข้าใจและตกลงยินยอมว่าระบบการคลังของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ต่างประเทศจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเลือกใช้กันตามปกติในธุรกิจใน 
วันท�าการก่อนวันที่รายการได้รับการด�าเนินการ และจะมีการบวกเพิ่มตามการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราของรายการช�าระนั้นๆ ด้วย หากรายการช�าระได้รับการเปลี่ยนเงินตราโดยบุคคลอื่น
ก่อนที่จะส่งให้แก่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อัตราแลกเปลี่ยนที่บุคคลอื่นใช้นั้นจะเป็นอัตราที่บุคคลนั้นได้เลือก
หากต้องการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเบื้องต้นเพื่อใช้ในการอ้างอิง โปรดไปที่ www.americanexpress.co.th หรือติดต่อแผนกบริการลูกค้า



 นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ 

ชื่อ

นามสกุล

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน (ส�าหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)/ เลขที่หนังสือเดินทาง (ส�าหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย) 

            

วันเดือนปี พ.ศ.เกิด (วว/ดด/ปป)

  /   /    

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด (“บริษัท”) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด  
ซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามค�าขอของสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด ดังระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อก�าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่า คู่ฉบับและบรรดาส�าเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท�าส�าเนาขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอม ฉบับนี้โดยการถ่ายส�าเนา 
ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อในที่นี้

ผู้ให้ความยินยอม

หมำยเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมำชิกหรือผู้ใช้บริกำรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรพิจำรณำสินเชื่อของสถำบันกำรเงินแต่กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็น

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลที่จะให้ควำมยินยอมหรือไม่ก็ได้

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูล

ส�าหรับ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใช้เท่านั้น:

 ชื่อพยาน  
 (พนักงานบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

 ลายมือชื่อ (                                                                                                                                                    )

(                                                                                                                                                    )

เขียนที่ 

วันที่
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