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หมำยเลขบัญชีบริษัท

ใบสมัครบัตรส�ำหรับกำรจัดประชุมส�ำหรับพนักงำน (SL)
โปรดเลือกชนิดของบัตร:

  บัตรพลำสติก ออกในนำมบุคคล   แบบไม่มีบัตร ออกในนำมบุคคล   แบบไม่มีบัตร ออกในนำมแผนกหรือบริษัท

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำรำยละเอียดกำรสมัครนั้นถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วในกระบวนกำรสมัครและส่งใบสมัครไปที่:

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

ข้อมูลส่วนบุคคล

 นำย   นำง   นำงสำว   อื่นๆ

ชื่อ - นำมสกุล ภำษำอังกฤษ (ตำมหนังสือเดินทำง)

            

            
ชื่อ-นำมสกุล เป็นภำษำไทย

วัน/เดือน/ปีเกิด

  /   /     

สัญชำติ  

เลขที่บัตรประชำชน   
 

            
เลขที่หนังสือเดินทำง (ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ)

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน หรือที่อยู่ในประเทศไทยตำมใบอนุญำตกำรท�ำงำน 
ในกรณีที่เป็นชำวต่ำงชำติ

โทรศัพทบ้ำน 

ที่อยู่ปัจจุบัน (หำกแตกต่ำงจำกที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน)

โทรศัพทส�ำหรับกำรติดต่อ

ที่อยู่ถำวรในต่ำงประเทศ (ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ)

ภำษำที่เลือกส�ำหรับกำรรับเอกสำร     ไทย     อังกฤษ

ข้อมูลอำชีพ

ชื่อบริษัทที่ต้องกำรให้แสดงบนบัตร

           

           
ชื่อบริษัท

หมำยเลขประจ�ำตัวพนักงำน

       

เลขประจ�ำแผนก

         

อีเมล

ที่อยู่บริษัท

รหัสไปรษณีย 

ต�ำแหน่ง

แผนก

อำยุงำน (ปี)  

โทรศัพทที่ท�ำงำน หมำยเลขภำยใน

 

โทรศัพทเคลื่อนที่

โทรสำร

ข้อมูลด้ำนกำรเงิน

บัตร American Express® 

 เคย  ปัจจุบัน  ไม่เคย

หมำยเลขบัญชี
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สถำนที่จัดส่งใบเรียกเก็บเงิน (โปรดระบุ) 

 ที่ท�ำงำน

ที่อยู่ในกำรจัดส่งใบเรียกเก็บเงิน (โปรดระบุภำษำไทย)

รหัสไปรษณีย 



ค�ำยืนยันโดยผู้สมัคร

ค�ำศัพท์

บัญชีบัตรส�ำหรับกำรจัดประชุม – บัญชีของบริษัทที่ อเมริกัน เอ็กซเพรส  
เป็นผู้รักษำบัญชี

บัญชีบัตรส�ำหรับกำรจัดประชุมที่ออกให้ในนำมบุคคล – บัญชีบัตรส�ำหรับกำรจัด
ประชุมที่ออกให้ในนำมบุคคลที่ออกภำยใต้บัญชีบัตรส�ำหรับกำรจัดประชุมของบริษัท
ที่ อเมริกัน เอ็กซเพรส เป็นผู้รักษำบัญชี

ข้ำพเจ้ำ ผูส้มคัร ขอสมคัรบตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุบรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(“บตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุ”) กบัท่ำน บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส (ไทย) จ�ำกดั 
ในกำรทีข้่ำพเจ้ำได้ลงลำยมอืชือ่ด้ำนล่ำง ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนเปิดบญัชบีตัรส�ำหรบั
กำรจดัประชมุในชือ่ของข้ำพเจ้ำภำยใต้บญัชบีตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุและออก
บตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุให้ในชือ่ของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำตกลงยนิยอมทีจ่ะใช้บตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุในธรุกจิของบรษิทัเท่ำนัน้

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยนิยอมว่ำบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบในค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด
ทีใ่ช้จ่ำยผ่ำนบตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุ

ไม่ว่ำท่ำนหรอืบรษิทัยกเลกิบญัชบีตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุ หรอืท่ำนหรอืข้ำพเจ้ำ
ยกเลกิบตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุทีอ่อกให้ในนำมของข้ำพเจ้ำ ในกรณนีีบ้ตัร
ส�ำหรบักำรจดัประชมุทีอ่อกในชือ่ของข้ำพเจ้ำพงึได้รบักำรยกเลกิโดยอตัโนมตัิ

ข้ำพเจ้ำอนญุำตให้ท่ำนหรอืบรษิทัในเครอืตดิต่อแหล่งใดๆ เพือ่ขอข้อมลู (รวมถงึ 
แต่ไม่จ�ำกดัเพยีงบรษิทั ข้อมลูเครดติแห่งชำต ิจ�ำกดั) ได้ตลอดเวลำ เพือ่ใช้ข้อมลู
ใดๆ เกีย่วกบัข้ำพเจ้ำจำกใบสมคัรนีแ้ละจำกรำยงำนข้อมลูเครดติบคุคลธรรมดำ
เพือ่ประสงคในกำรตดัสนิใจให้เครดติ และกำรบรหิำรจดักำร และใช้ข้อมลู 
ดงักล่ำวร่วมกนัในหมูบ่รษิทั

ข้ำพเจ้ำ ผูส้มคัรสมำชกิบตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุ ผูท้ีม่ลีำยมอืชือ่ปรำกฏด้ำน
ล่ำงนีข้อมอบอ�ำนำจให้แก่บคุคลทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้จำกนำยจ้ำงของข้ำพเจ้ำเป็นผู้
ดแูลจดักำร (ก) บญัชบีตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุของข้ำพเจ้ำทีย่งัเปิดใช้อยู ่หรอื 
(ข) บญัชบีตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุทีถ่กูปิดไปแล้วของข้ำพเจ้ำ แต่ยงัคงมยีอด
ค้ำงช�ำระ (รวมเรยีกว่ำ “บญัชทีีเ่กีย่วข้อง”) รวมถงึให้เป็นผูร้บัเรือ่งจำกบรษิทั
อเมรกินั เอก็ซเพรส (ไทย) จ�ำกดั หรอืผูอ้ืน่ทีบ่รษิทัได้ว่ำจ้ำง (“ผูท้วงถำมหนี”้)  
ในกำรเรยีกเกบ็ยอดค้ำงช�ำระของข้ำพเจ้ำ (หำกม)ี ส�ำหรบับญัชทีีเ่กีย่วข้อง

ข้ำพเจ้ำขอให้และมอบอ�ำนำจให้แก่บรษิทัอเมรกินั เอก็ซเพรส (ไทย) จ�ำกดั (ก) 
เปิดเผยข้อมลูรำยละเอยีดเกีย่วกบับญัชบีตัรให้แก่บคุคลทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้จำก
นำยจ้ำง ตลอดจนถงึ (ข) กำรแจ้งขอเปลีย่นแปลง/แก้ไขข้อมลูบญัชบีตัรและ
ข้อมลูทำงกำรเงนิ ซึง่รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท กำรเปิด
กำรใช้บตัร และค�ำขอยกเลกิกำรเป็นสมำชกิบตัร เป็นต้น ตำมทีบ่คุคลทีไ่ด้รบั
กำรแต่งตัง้จำกนำยจ้ำงของข้ำพเจ้ำร้องขอ

ข้ำพเจ้ำ สมำชกิบตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุ ตกลงว่ำบรรดำกำรกระท�ำใดๆ โดย
บคุคลทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้จำกนำยจ้ำงของข้ำพเจ้ำภำยในขอบเขตของหนงัสอืให้
ควำมยนิยอมฉบบันีจ้ะมผีลเสมอืนหนึง่กระท�ำโดยข้ำพเจ้ำทกุประกำรและ
ข้ำพเจ้ำตกลงรบัผดิชอบในกำรกระท�ำดงักล่ำวแต่ผูเ้ดยีว

หนงัสอืให้ควำมยนิยอมนีใ้ห้มผีลใช้บงัคบัตลอดไปจนกว่ำบรษิทัอเมรกินั 
เอก็ซเพรส (ไทย) จ�ำกดั จะได้รบัหนงัสอืแจ้งยกเลกิควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ
อกัษรจำกข้ำพเจ้ำ

ข้อควรระวงั!! บตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุส�ำหรบัพนกังำนมค่ีำธรรมเนยีมช�ำระ
ล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด หำกช�ำระไม่ครบหรอืช�ำระล่ำช้ำ ท่ำน และ/หรอื บรษิทั (ขึน้อยู่
กบัประเภทควำมรบัผดิชอบ) จะถกูเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมช�ำระล่ำช้ำกว่ำ
ก�ำหนด โปรดท�ำควำมเข้ำใจผลติภณัฑและเงือ่นไขก่อนลงนำม

ข้อควรระวัง!!

บัตรส�ำหรับกำรจัดประชุมมีค่ำธรรมเนียมช�ำระล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด หำกช�ำระไม่ครบ
หรือช�ำระล่ำช้ำ ท่ำน และ/หรือ บริษัท (ขึ้นอยู่กับประเภทควำมรับผิดชอบ) จะถูก
เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมช�ำระล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด โปรดท�ำควำมเข้ำใจผลิตภัณฑและ
เงื่อนไขก่อนลงนำม

ลำยมือชื่อผู้สมัคร 

 วันที่   /   / 

ค�ำยืนยันโดยบริษัท

บรษิทัอนัได้ระบชุือ่ในใบสมคัร (“บรษิทั”) เมือ่ได้ผ่ำนกำรกระท�ำกำรโดยผูไ้ด้รบั
อ�ำนำจลงนำมดงัรำยชือ่ทีแ่สดงด้ำนล่ำง ขอให้ออกบตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุ 
อเมรกินั เอก็ซเพรส แก่บคุคลผูม้รีำยชือ่ในใบสมคัรนีแ้ละเป็นผูซ้ึง่เป็นพนกังำน
ของบรษิทั โดยนยันี ้บรษิทัขอยนืยนัว่ำข้อมลูทีใ่ห้ไว้ในใบสมคัรนีเ้ป็นจรงิและถกู
ต้องทีส่ดุเท่ำทีบ่รษิทัจะพงึทรำบและบรษิทัยนืยนัทีจ่ะอยูภ่ำยใต้เงือ่นไขข้อตกลง
ของบญัชบีตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุ อเมรกินั เอก็ซเพรส ในส่วนทีเ่กีย่วกบับญัชี
บตัรส�ำหรบักำรจดัประชมุนี้

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัท

ชื่อ-นำมสกุล (ตัวบรรจง)

ต�ำแหน่ง

วันที่

  /   /    

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัท

ชื่อ-นำมสกุล (ตัวบรรจง)

ต�ำแหน่ง

วันที่

  /   /    

โปรดแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้มำพร้อมใบสมัคร

1. ส�ำเนำบัตรประชำชน (ชำวไทย) หรือ หนังสือเดินทำง (ชำวต่ำงชำติ)  
 พร้อมรับรองส�ำเนำ

2. ส�ำเนำใบอนุญำตท�ำงำน (ชำวต่ำงชำติ) พร้อมรับรองส�ำเนำ

3. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน* พร้อมรับรองส�ำเนำ

* กรุณำแนบส�ำเนำทะเบียนบ้ำนเพิ่มเติม กรณีที่ที่อยู่ตำมบัตรประชำชนไม่ตรงกับ 
  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน

-  โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่ก�ำหนดมำให้

-  โปรดอย่ำใช้น�้ำยำลบค�ำผิดหรือวิธีกำรอื่นใดที่สำมำรถลบข้อควำมได้เพื่อลบข้อมูลที ่
ไม่ถูกต้องในใบสมัคร โปรดยกเลิกส่วนของข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องและลงลำยมอืชือ่รบัรองด้วย 
จำกนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องถัดจำกส่วนของข้อมูลที่ยกเลิกนั้น

-  ห้ำมท�ำกำรแก้ไขเนื้อหำใดๆ ในใบสมัครไม่ว่ำในกรณีใด

-  ลำยเซ็นในเอกสำรทุกฉบับต้องเหมือนกับลำยเซ็นในใบสมัคร



แบบฟอร์มส�ำหรับกำรก�ำหนดวงเงิน

หมำยเหตุ: กรณีที่ต้องกำรก�ำหนดวงเงินของสมำชิกบัตรรำยบุคคล  กรุณำกรอกหมำยเลขสมำชิกบัตร และ ชื่อสมำชิกบัตรแต่ละคน   
 กรณีที่ต้องกำรก�ำหนดวงเงินส�ำหรับสมำชิกบัตรทุกคน ภำยใต้หมำยเลขบัญชีบริษัทเดียวกัน กรุณำกรอกหมำยเลขบัญชีบริษัท
 กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือ กรุณำติดต่อพนักงำนขำยของ อเมริกัน เอ็กซเพรส

หมำยเลขบัตร หรือ  
หมำยเลขบัญชีบริษัท

ชื่อสมำชิกบัตร หรือ  
ชื่อบัญชีบริษัท วงเงินที่จ�ำกัดต่อเดือน วงเงินที่จ�ำกัดต่อละรำยกำร 

ที่ใช้บัตร วงเงินที่จ�ำกัดต่อรหัสลูกค้ำ วงเงินที่จ�ำกัดโดยรวมทั้งหมด

ชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม

ชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม
 

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม     ตรำบริษัท (ถ้ำมี)

  
วันที่       /       / 
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บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรอื่นๆ 

บัตรส�ำหรับกำรจัดประชุม 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. ระยะเวลำกำรช�ำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หำกช�ำระตำมก�ำหนด) ไม่มีกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย 

4.  ค่ำธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท(1)   

   ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (ครั้งเดียว): ไม่มี

   ค่ำธรรมเนียมอนุมัติบัตรด่วน ไม่มี

   ค่ำธรรมเนียมรำยปี (ต่อป)ี: สมำชิกภำพของบัตร 449.53 - 1,649.53

5.  ค่ำธรรมเนียมในกำรช�ำระเงิน (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)
   หักเงินจำกบัญชีธนำคำรโดยตรง ไม่คิดค่ำบริกำร

 ช�ำระที่จุดบริกำรช�ำระ ณ อเมริกัน เอ็กซเพรส ไม่คิดค่ำบริกำร

 ช�ำระด้วยเช็คหรือธนำณัติ ไม่คิดค่ำบริกำร

ช�ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์และช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต บริกำรทำงโทรศัพท์) ของธนำคำรพำณิชย์ที่ร่วมรำยกำร 

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล(2)/ต่ำงจังหวัด (บำทต่อรำยกำร)

เคำน์เตอร์  เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนำคำรกรุงเทพ 15/30 15/30 15/30 15/30

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

ธนำคำรไทยพำณิชย 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

6. ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน)  
กรณีหำย/ช�ำรุด และอื่นๆ(1) ไม่คิดค่ำบริกำร

7. ค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบแจ้งยอดบัญชี(1) 23.37 บำท/หน้ำ

8. ค่ำธรรมเนียมกำรขอส�ำเนำใบบันทึกกำรขำย(1) 

 ส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำยในประเทศ ไม่คิดค่ำบริกำร

 ส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในต่ำงประเทศ  ไม่คิดค่ำบริกำร

9. ค่ำธรรมเนียมกำรขอตรวจสอบรำยกำร(1) ไม่คิดค่ำบริกำร

10. ค่ำปรับกรณีเช็คคืน(1) 200 บำท/ครั้ง

11. ค่ำธรรมเนียมในกำรติดตำมทวงถำมให้ช�ำระหนี้  ไม่คิดค่ำบริกำร

12. ค่ำธรรมเนยีมในกำรช�ำระภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมให้แก่  
หน่วยงำนรำชกำร ไม่มี

13. ควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงิน(3) ร้อยละ 2.5%

หมำยเหตุ – N/A หมำยถึง “ไม่เกี่ยวข้อง”    
(1)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำปรับกรณีเช็คคืน ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม  
(2)  เขตปริมณฑล = สมุทรปรำกำร นนทบุรี และปทุมธำนี
(3)  หำกท่ำนซื้อสินค้ำหรือบริกำรในเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินบำท บริษัทจะแปลงยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นเงินบำท ณ วันที่บริษัทได้ท�ำกำรบันทึกยอดค่ำใช้จ่ำยนั้น ซึ่งอำจมิใช่เป็นวันเดียวกับวันที่ท่ำนได้ซื้อ
สินค้ำหรือบริกำร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำจะมีกำรส่งยอดค่ำใช้จ่ำยมำเรียกเก็บจำกบริษัทเมื่อใด หำกยอดค่ำใช้จ่ำยมิใช่อยู่ในสกุลเงินดอลลำรสหรัฐฯ จะมีกำรแปลงค่ำเป็นเงินดอลลำรสหรัฐฯ ก่อน จำกนั้นจึง 
แปลงค่ำจำกดอลลำรสหรัฐฯ เป็นเงินบำท หำกยอดค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินดอลลำรสหรัฐฯ จะมีกำรแปลงเป็นค่ำเงินบำทโดยตรง หำกท่ำนเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่น ที่ไม่ใช่ดอลลำรสหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอน 
จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลำรสหรัฐฯ แล้วจึงแปลงค่ำจำกดอลลำรสหรัฐฯ เป็นเงินบำท ณ วันที่มีกำรด�ำเนินกำรบันทึกรำยกำร โดยอเมริกัน เอ็กซเพรสในต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมิใช่วันเดียวกับวันที่ท่ำน 
เบิกถอนเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำจะมีกำรส่งยอดเบิกถอนเงินสดมำเรียกเก็บยังอเมริกัน เอ็กซเพรสเมื่อใด
ท่ำนยอมรับและตกลงว่ำกำรแปลงค่ำเงินจะกระท�ำโดยระบบกำรเงินของอเมริกัน เอ็กซเพรสต่ำงประเทศ โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงธนำคำรที่ระบบเลือกจำกแหล่งข้อมูลในวันท�ำกำรก่อนวันที่จะมีกำร
บันทึกยอดใช้จ่ำยบวกด้วยค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินในอัตรำร้อยละ 2.5 อนึ่ง ถ้ำมีกำรแปลงค่ำเงินโดยบุคคลที่สำมก่อนที่จะมีกำรเรียกเก็บจำกบริษัท อัตรำแลกเปลี่ยนส�ำหรับกำรแปลงค่ำเงินจะเป็น
อัตรำแลกเปลี่ยนที่บุคคลที่สำมเป็นผู้เลือกใช้กับกำรแปลงค่ำเงินนั้น
ผู้ถือบัตรสำมำรถตรวจสอบอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงเบื้องต้นได้ทำง www.americanexpress.co.th หรือติดต่อแผนกบริกำรสมำชิกบัตร

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