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Business Travel Account 
ใบเปดบัญชี

ประเภทนิติบุคคล (กรุณำท�ำเครื่องหมำยถูก):
(Please tick)

 บริษัทไทย    บริษัทตำงชำติที่จดทะเบียน
 Thailand Company   Registered Foreign Company
 บริษัทตำงชำติที่ไมจดทะเบียน  สมำคมในรูปองค์กรตำมกฎหมำย
 Unregistered Foreign Company   Incorporated Association
 สมำคมไมอยูในรูปองค์กรตำมกฎหมำย  สหกรณ์
 Unincorporated Association   Cooperative
 หำงหุนสวน    หน่วยงำนรำชกำร
 Partnership     Government Body
 ทรัสต์* (กรุณำวงกลมประเภทของทรัสต์): ครอบครัว/กลุมคน/สวนบุคคล
 Trust* (please circle trust type): Family/Unit/Discretionary 

ชื่อและที่อยูของบริษัทบริษัทแม:  
Name and Address of Parent Company:

โทรศัพท:์ 
Telephone No:

กรุณำแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดังตอไปนี้มำพรอมกับใบสมัคร: 

1. งบกำรเงินที่ไดรับกำรตรวจสอบยอนหลัง 2 ป ี
2. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ไมเกิน 3 เดือน)
3. บัตรประจ�ำตัวผูเสียภำษีอำกร (ภ.พ. 20)
4. ส�ำเนำทะเบียนบำน *(ชำวไทย)/ส�ำเนำใบอนุญำตท�ำงำน (ชำวตำงชำติ) ของผูมีอ�ำนำจลงนำม  

พรอมรับรองส�ำเนำ
5. ส�ำเนำรำยชื่อผูถือหุน (คัดส�ำเนำไมเกิน 6 เดือน)
6. ส�ำเนำบัญชีธนำคำรยอนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไมถึง 1 ปี)
7. ส�ำเนำบัตรประชำชน (ชำวไทย)/หนังสือเดินทำง (ชำวตำงชำติ) ของผูมีอ�ำนำจลงนำม พรอมรับรองส�ำเนำ
8. ส�ำเนำหลักฐำนแสดงที่อยูปัจจุบันไมเกิน 3 เดือน (ชำวไทย และ ชำวตำงชำติ) เชน ใบเสร็จคำสำธำรณูปโภค  

สัญญำเชำ ใบขับขี่ บัตรประจ�ำตัวประชำชน  ทะเบียนบำน

*กรุณำแนบส�ำเนำทะเบียนบำนเพิ่มเติม กรณีใหที่อยูตำมทะเบียนบำน

Please enclose with your application, copies of the following:
1. Last two years audited financial statements
2. Business Registration (within 3 months)
3. Tax Certification (POR POR 20)
4. Certified copy of House Registration*(Thai)/Work Permit (non-Thai) of authorized signers
5. Shareholder list issued within the past six (6) months
6. Bank statement for 6 months, if company registered less than one year. 
7. Certified copy of ID card (Thai)/Passport (non-Thai) of authorized signers 
8. Certified copy of the current address proof document issued within 3 months. (Thai and  

non-Thai) e.g. Utility Bills, Lease agreement, Driving License, ID Card, House Registration

* Copy of House Registration is required, if provide the House Registration Address.

ขอมูลเฉพาะผูถือกรรมสิทธิ์บัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง   Proprietary BTA User Information

หำกทำนประสงค์ที่จะก�ำหนดรำยชื่อผูใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำง กรุณำระบุรำยชื่อดังกลำวไดที่ดำนลำง 
เมื่อบุคคลดังกลำวที่บริษัทฯ อนุมัติรำยชื่อตองกำรโทรจองเที่ยวบิน กรุณำแจงรหัสบัญชีเดินทำงธุรกิจนั้นๆ หรือ
แจงขอมูลอำงอิงอื่นเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอง กรุณำใชอักษรตัวใหญในกำรกรอกขอควำมขำงลำงนี:้
If you wish to nominate selected persons to make booking using the BTA, please list them below. 
When calling to make a booking, authorised persons shall quote the BTA account number, or 
another agreed reference, for verification purposes.
Please use BLOCK CAPITALS.:

กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอร์มใหครบถวนดวยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่พรอมทั้งลงนามและส่งคืนตัวแทนอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ลายมือของผูมีอำานาจลงนามในเอกสารประกอบทุกฉบับตองเหมือนกับลายมือชื่อในใบเปิดบัญชี 
PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING FORM IN CONJUNCTION WITH YOUR AMERICAN EXPRESS REPRESENTATIVE. SIGN IT AND RETURN IT TO YOUR AMERICAN EXPRESS REPRESENTATIVE. 
All fields are MANDATORY and must be completed in block letters. The signatures on every document must be the same as signed on the application form.

ขอมูลสำาหรับเปิดบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง   Account Set Up Information

ชื่อพนักงำน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส:
American Express Salesperson:

โทรศัพท:์
Telephone No: 

งบประมาณสำาหรับการเดินทาง: 
Air Spend:

 
1.  บริษัทของทำนเปนสมำชิกบัญชีบัตรบริษัทของ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือไม?
1.  Does your Company have an American Express Corporate Card Account?

2.  หำกทำนเปนสมำชิกอยู กรุณำระบุหมำยเลขสมำชิกบัญชีบัตรบริษัท ที่มีสมำชิกภำพในระดับสูงสุด/หลักของทำน?
2.  If yes, what is your highest level/main Corporate ID Number?

            

3.   ทำนตองกำรที่จะรวมบัญชีเดินทำงธุรกิจในรำยกำรบัญชีบริษัท บริษัทอื่นๆ ที่ทำนมีอยูหรือไม?
3.   Will the Business Travel Account(s) be incorporated into your existing 

Corporate Card structure?: 

ที่อยูบริษัทตัวแทนจ�ำหนำยตั๋วเดินทำงและบริกำรดำนกำรทองเที่ยวที่ทำนใชบริกำร:
Address of your Travel Agent:  

รายงานผลขอมูลสำาหรับบริษัท   Reporting Information For Companies  

ขอมูลบริษัทของท่าน   Information about your Company

บริษัทจดทะเบียนในนำม: 
Registered Company Name:

เลขทะเบียนบริษัท:
Company Registration No:

ที่อยูบริษัทที่ท�ำกำรจดทะเบียน:
Registered Address:

    
–

        

เปนสมำชิก      ก�ำลังสมัคร        ยังไมไดเปนสมำชิก       
Yes        Currently Applying       No                       

ตองกำร  ไมตองกำร
Yes  No

ชื่อบริษัทตัวแทนจ�ำหนำยตั๋วเดินทำงและบริกำรดำนกำรทองเที่ยวที่ทำนใชบริกำร:
Name of your Travel Agent:  

งบประมำณส�ำหรับกำรเดินทำงระหวำงประเทศ (บำท) : 
International Air Baht:

งบประมำณรวม (บำท) : 
Total Baht:

งบประมำณส�ำหรับกำรเดินทำงภำยในประเทศ (บำท) : 
Domestic Air Baht:

ชื่อ
Full Name

ชื่อ
Full Name

อีเมล
Email

อีเมล
Email

สำยตรง
Direct Line

สำยตรง
Direct Line

ต�ำแหน่ง
Position

ต�ำแหน่ง
Position

ลักษณะหรือประเภทธุรกิจ: 
Industry or Nature of Business:

โทรสำร: 
Fax No:

โทรศัพท:์ 
Telephone No:

ที่อยูที่ติดตอ
Trading Address:

ชื่อทำงกำรค้ำ
Trading Name:



คำาอนุมัติของสมาชิกบัตร   Client Authorisation

ส�ำนักงำน บริษัท หำงหุนสวน หรือหนวยงำนใดๆ ที่ระบุขำงตน (“บริษัทฯ”) ขอเปดบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำง
ของอเมริกันเอ็กซ์เพรส (“BTA”) ในนำมบริษัทฯ โดยบุคคลที่ลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไดอำนเงื่อนไขในกำร
ใชบัญชี BTA ในนำมบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือวำบริษัทฯ รับทรำบขอผูกพันและยอมรับผิดในคำสินคำและบริกำรตำม
เงื่อนไขดังกลำวแลว ในกำรนี้ บริษัทฯ ไดอนุมัติให บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด (“เอเม็กซ์”) ติดตอกับ
ธนำคำรของบริษัทฯ หรือแหลงขอมูลใด ๆ รวม ถึงแตไมจ�ำกัดเพียงองค์กรตำง ๆ ที่รำยงำนขอมูลเครดิต เพื่อขอ
ขอมูลที่จ�ำเปนส�ำหรับกำรเปดบัญชี BTA นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยินยอมใหเอเม็กซ์ถำยส�ำเนำไมโครฟล์มของแบบ
ฟอร์มนี้ หรือเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนหลักฐำนในกำรขอใชบัญชี BTA ดังกลำว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวำ
บริษัทฯ ไดแจงและไดรับควำมยินยอมจำกบุคคลที่มีชื่อในแบบฟอร์มนี้แลวทุกคนตำมกฏหมำยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
(รวมถึง พระรำชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562) ส�ำหรับกำรเปดเผย เก็บรวบรวม และใชขอมูลโดย 
เอเม็กซ์ ใหสอดคลองกับขอก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช BTA บุคคลซึ่งลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ขอรับรองวำ 
ตนเปนบุคคลผูมีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ ในกำรขอเปดใชบัญชี BTA ในนำมบริษัทฯ

The firm, corporation, partnership or other entity or organization (the “Company”) named above 
requests that an American Express Business Travel Account (“BTA”) be opened in the name of 
the Company. The undersigned has read the BTA Conditions of Use in this application form and 
the Company agrees to be bound by them and be liable for charges in accordance with these 
conditions. The Company authorizes American Express (Thai) Co., Ltd. (“Amex”) to contact the 
Company’s banker or any other source, including but not limited to Credit Reporting Agencies, 
to obtain any information Amex requires to establish the BTA. The Company agrees that a 
microfilmed or other reproduction of this application form may be produced by Amex as evidence 
of the Company’s request to open the BTA. The Company warrants that it has notified and 
obtained consent from all respective persons named in this application form in accordance with 
applicable laws (including the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)) for the disclosure 
to, and collection and use by Amex of their information in accordance with the BTA Conditions of 
Use. The undersigned warrants to Amex that he/she is duly authorised by the Company to open 
the BTA in the name of the Company.

ขอควรระวงั!! 
บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงมีคำธรรมเนียมช�ำระลำชำกวำก�ำหนด หำกช�ำระ
ไมครบหรือช�ำระลำชำ ทำน และ/หรือ บริษัท (ขึ้นอยูกับประเภทควำมรับผิดชอบ) จะถูกเรียกเก็บคำ
ธรรมเนียมช�ำระลำชำกวำก�ำหนด โปรดท�ำควำมเขำใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขกอนลงนำม
Warning!!
A late payment fee is applied for the American Express Business Travel Account. Should the payment not 
be made in full or be delayed, you and/or the Company, depending on the type of liability, will be subject to 
a late payment fee. Please ensure you completely understand the product and the Terms and Conditions 
before signing the application.

ตรำประทับบริษัท (ถำมี):
Company Stamp (if any):

ตรำประทับบริษัท (ถำมี):
Company Stamp (if any):

ลำยมือชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม:
Signature of Authorised Signatory:

✘ วันที่ Date D D / M M / Y Y Y Y

บัตรประจ�ำตัวประชำชน (ชำวไทย)/ 
หนังสือเดินทำง (ชำวตำงชำติ):
I.D.(Thai)/Passport (non-Thai):

สัญชำต:ิ
Nationality:

ต�ำแหนง:
Position:

ชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม (กรุณำเขียนดวยตัวบรรจง): 
Name of Signature of Authorised Signatory (Please print):

ลำยมือชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม:
Signature of Authorised Signatory:

✘ วันที่ Date D D / M M / Y Y Y Y

บัตรประจ�ำตัวประชำชน (ชำวไทย)/ 
หนังสือเดินทำง (ชำวตำงชำติ):
I.D.(Thai)/Passport (non-Thai):

สัญชำต:ิ
Nationality:

ต�ำแหนง:
Position:

ชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม (กรุณำเขียนดวยตัวบรรจง): 
Name of Authorised Signatory (Please print):

ส�ำหรับสัญชำติไทย / For Thai Nationality
กรุณำเลือกหนึ่งตัวเลือก / Please select one option

กรุณำแนบเอกสำร / Please provide document

ที่อยูตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชน
National ID Card Address

ที่อยูตำมทะเบียนบำน
House Registration Address

รหัสไปรษณีย์
Postcode

รหัสไปรษณีย์
Postcode

ที่อยู
Address

กรณีตำงจำกทะเบียนบำน / บัตรประชำชน
If Different from above

ส�ำหรับสัญชำติไทย / For Thai Nationality
กรุณำเลือกหนึ่งตัวเลือก / Please select one option

กรุณำแนบเอกสำร / Please provide document

ที่อยูตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชน
National ID Card Address

ที่อยูตำมทะเบียนบำน
House Registration Address

รหัสไปรษณีย์
Postcode

รหัสไปรษณีย์
Postcode

ที่อยู
Address

กรณีตำงจำกทะเบียนบำน / บัตรประชำชน
If Different from above

ที่อยูส�ำหรับชำวตำงชำติ / Address for non-Thai National

รหัสไปรษณีย์
Postcode

สัญชำติ
Country of Nationality

ที่อยูปัจจุบันในประเทศไทย
Current Address in Thailand

ที่อยูปัจจุบันในตำงประเทศ
Current Address in Overseas

รหัสไปรษณีย์
Postcode

(กรณีไมมีกรุณำกรอกที่อยูปัจจุบันในตำงประเทศดำนลำงนี้) / (if not available, please provide information below)

ที่อยูส�ำหรับชำวตำงชำติ / Address for non-Thai National

รหัสไปรษณีย์
Postcode

สัญชำติ
Country of Nationality

ที่อยูปัจจุบันในประเทศไทย
Current Address in Thailand

ที่อยูปัจจุบันในตำงประเทศ
Current Address in Overseas

รหัสไปรษณีย์
Postcode

(กรณีไมมีกรุณำกรอกที่อยูปัจจุบันในตำงประเทศดำนลำงนี้) / (if not available, please provide information below)

ทำนเคยเปนขำรำชกำรของหนวยงำนรัฐ หรือไม?  
Have you ever been employed by the government?

ไมเคย 
No

เคย
Yes,

หนวยงำน
Agency Name

ต�ำแหนง
Position

สิ้นสุดสถำนภำพ
Time of cessation

(เดือนและปี)
(Month and Year)

ทำนเคยเปนขำรำชกำรของหนวยงำนรัฐ หรือไม?  
Have you ever been employed by the government?

ไมเคย 
No

เคย
Yes,

หนวยงำน
Agency Name

ต�ำแหนง
Position

สิ้นสุดสถำนภำพ
Time of cessation

(เดือนและปี)
(Month and Year)

วันเดือนปีเกิด:
Date Of Birth: D D M M Y Y Y Y

วันเดือนปีเกิด:
Date Of Birth: D D M M Y Y Y Y



ขอมูลที่ตองการ / Required Information คำาอธิบาย / Explanations บัญชีเดินทางธุรกิจ 1. / BTA 1
 

ชื่อบัญชีเดินทำงธุรกิจ (30 ตัวอักษร) 
BTA Account Set-up Name (30 characters)

          

          

          

ชื่อผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Name

ที่อยูผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Address

โทรศัพท ์
Telephone Number     –        

อีเมล 
Email

หมำยเลขสมำชิกบัตรบริษัทฯ ที่ทำนตองกำรใหเชื่อมโยงขอมูล 
CID to be linked into

กรุณำกรอกเฉพำะขอมูลท่ีมีควำมเก่ียวของกับบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ของทำน
Complete only if to be linked into Corporate Card structure       

ทำนตองกำรวันส้ินสุดรอบบัญชี ประมำณวันท่ีเทำไรของเดือน
Approximate date of month for billing period to end

เดือนแรกของปีงบประมำณ 
First month of financial year

รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร 
Customer Reference

จัดหำตัวอยำงรหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตรสูงสุดไมเกิน 8 ตัวอักษร เชน   
 Cost Centre: 1002

Provide example of Customer Ref if applicable - max 8 
characters eg. Cost Centre: 1002          

รหัสกำรเดินทำง 
Trip Requisition

จัดหำตัวอยำงรหัสกำรเดินทำงสูงสุดไมเกิน 9 ตัวอักษร เชน หมำยเลขที่ 
 ท�ำกำรอนุมัติ AJ769
 Provide example of Trip Req if applicable - max 9 characters 
 eg. Approval Number AJ769            

Job Number

จัดหำตัวอยำงรหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตรสูงสุดไมเกิน 5 ตัวอักษร เชน AA000
Provide example of Job Number if applicable - max 5

    

กำรแสดงขอมูลในหนำรำยกำรใหม 
Page Break

กรุณำกำเครื่องหมำยหำกทำนตองกำรทรำบ [กำรแสดงขอมูลในหนำรำยกำรใหม] เฉพำะใน 
 กรณีที่รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร หรือรหัสกำรเดินทำงก�ำหนดใหแสดงขอมูลนี้ 

Tick if page break is required only applicable if Customer 
Reference or Trip is a mandatory field   

ตองกำร / Yes

กรุณำล�ำดับควำมส�ำคัญกอน-หลัง ของขอมูลจำกใบแจงรำยละเอียดกำร
ใชบริกำร
Statement sort option primary & secondary (if applicable)

A. ชื่อผูเดินทำง
 Traveller’s Name
C. รหัสกำรเดินทำง
 Trip Requisition
E. ขอมูลกำรจองเที่ยวเดินทำง 
 Booking Reference

  
ล�ำดับแรก / Primary                

  
ล�ำดับที่สอง / Secondary        

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทำนตองกำร (กรุณำกรอกแบบฟอร์มแยกตำงหำก 
(หำกตองกำร) 
E-Data Required (additional Set-Up Forms
to be completed if required)

 กรุณำกำเครื่องหมำยหำกทำนตองกำรขอมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรำยเดือน
Tick if you require Monthly E-Data
กรุณำกำเครื่องหมำยหำกทำนตองกำรขอมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในแบบ
รำยวันหรือรำยสัปดำห์
Tick if you require Either Daily OR Weekly E-Data in addition 
to your monthly tile

รำยเดือน / Monthly:  ตกลง / Yes         

รำยวัน / Daily:   
ตกลง / Yes      

รำยสัปดำห ์/ Weekly: 
 
ตกลง / Yes       

โปรดระบุประเภทคำใชจำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเดินทำงที่ทำนตองกำร
ใหรวมไวในใบเรียกเก็บบัญชีเดียวกัน
Other types of air related charges to be billed to the BTA

ตัวอยำงเชน: คำธรรมเนียมประทับตรำหนังสือเดินทำง / คำธรรมเนียมกำรขนสง  
 ระหวำงประเทศ / คำธรรมเนียมกำรใชจำยและกำรใหบริกำร ณ จุดขำย

Example: Visa Fees / Courier Fees Transaction / Service Fee at 
Point of Sale

กรุณากรอกรายละเอียดอย่างถูกตองสำาหรับทุกบัญชี BTA ที่ท่านตองการสมัคร  Please complete the following for every BTA you would like to set-up.

OFFICE USE ONLY

Sales Code Sales Database ID Mac

  

B. วันที่ออกเดินทำง 
 Departure Date
D. รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร 
 Customer Reference
F. ไมมีขอใดเปนพิเศษ 
 No Preference



ขอมูลที่ตองการ / Required Information บัญชีเดินทางธุรกิจ 2. / BTA 2 บัญชีเดินทางธุรกิจ3. / BTA 3

ชื่อบัญชีเดินทำงธุรกิจ (30 ตัวอักษร) 
BTA Account Set-up Name (30 characters)

          

          

          

          

          

          

ชื่อผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Name

ที่อยูผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Address

โทรศัพท ์  
Phone Number     –             –          

อีเมล 
Email

หมำยเลขสมำชิกบัตรบริษัทฯ ที่ทำนตองกำรใหเชื่อมโยงขอมูล 
CID to be linked into             

ทำนตองกำรวันส้ินสุดรอบบัญชี ประมำณวันท่ีเทำไรของเดือน
Approximate date of month for billing period to end

เดือนแรกของปีงบประมำณ 
First month of financial year

รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร 
Customer Reference                   

รหัสกำรเดินทำง 
Trip Requisition                       

Job Number     
     

     

กำรแสดงขอมูลในหนำรำยกำรใหม 
Page Break   

ตองกำร / Yes  
  
ตองกำร / Yes  

กรุณำล�ำดับควำมส�ำคัญกอน-หลัง ของขอมูลจำกใบแจงรำยละเอียด 
กำรใชบริกำร
Statement sort option primary & secondary (if applicable)

  
ล�ำดับแรก / Primary                  

 

  
ล�ำดับสอง / Secondary             

  
ล�ำดับแรก / Primary                  

 

  
ล�ำดับสอง / Secondary             

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทำนตองกำร (กรุณำกรอกแบบฟอร์มแยกตำงหำก 
(หำกตองกำร) 
E-Data Required (additional Set-Up Forms
to be completed if required)

รำยเดือน / Monthly: 
 
 ตองกำร / Yes

รำยวัน / Daily: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

รำยสัปดำห์ / Weekly: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

รำยเดือน / Monthly: 
 
 ตองกำร / Yes

รำยวัน / Daily: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

รำยสัปดำห์ / Weekly: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

โปรดระบุประเภทคำใชจำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเดินทำงที่ทำนตองกำร
ใหรวมไวในใบเรียกเก็บบัญชีเดียวกัน
Other types of air related charges to be billed to the BTA

กรุณากรอกรายละเอียดอย่างถูกตองสำาหรับทุกบัญชี BTA ท่ีท่านตองการสมัคร  Please complete the following for every BTA you would like to set-up.



(                                              )

ท�ำที่ 

วันที่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคล
ขำพเจำ (นิติบุคคลชื่อ)

วันที่จดทะเบียน

โดยมี

ลำยมือชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม

(ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง)
ผูใหควำมยินยอม / ผูมีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนนิติบุคคลผูใหควำมยินยอม

ส�ำหรับเจำหนำที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเทำนั้น 

ตรำประทับ (ถำมี)

เปนผูมีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนตำมหนังสือรับรอง ใบส�ำคัญกำรจดทะเบียน ซึ่งออกโดย

และ

ลำยมือชื่อพยำน

(ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง)
หมำยเหตุ: ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมำชิกหรือผูใชบริกำรเปนองค์ประกอบหนึ่งในกำรพิจำรณำ

สินเชื่อของสถำบันกำรเงิน แตกำรเปดเผยขอมูลดังกลำวเปนสิทธิของเจำของขอมูลที่จะ
ใหควำมยินยอมหรือไมก็ได

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่/เลขที่ี ่อำงอิงอื่น

ขำพเจำตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชำติ จ�ำกัด (“บริษัท”) เปดเผยหรือใหขอมูล 
ของขำพเจำแก บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด ซึ่งเปนสมำชิกหรือผูใชบริกำรของ  
บริษัทเพื่อประโยชนในกำรวิเครำะหสินเชื่อ กำรออกบัตรเครดิต ตำมค�ำขอสินเชื่อ/ขอออก 
บัตรเครดิตของขำพเจำที่ ให ไว กับบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด ข ำงตน 
รวมถึงเพื่อประโยชนในกำรทบทวนสินเชื่อ ตออำยุสัญญำสินเชื่อ/บัตรเครดิต กำรบริหำร 
และปองกันควำมเสี่ยง ตำมขอก�ำหนดของธนำคำรแหงประเทศไทย และใหถือวำคู ฉบับ  
และบรรดำส�ำเนำ ภำพถำย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสำรที ท�ำส�ำเนำขึ้นจำกหนังสือ 
ใหควำมยินยอมฉบับนี้ โดยกำรถำยส�ำเนำ ถำยภำพ หรือบันทึกไวไมวำในรูปแบบใดๆ  
เปนหลักฐำนในกำรใหควำมยินยอมของขำพเจำเชนเดียวกัน

หนังสือใหควำมยินยอมในกำรเปดเผยขอมูล

Sept’ 18

GLOBAL 
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( )

Made at

Date

Type of Juristic Person

Juristic Person 
I (The company’s name)

Registration No./Other reference No.

Date of Registration

represented by

Signature of Authorised Signatory

(Please print or use Capital letter)
Consent grantor / Company’s authorised person of consent grantor

For American Express Use Only:

Company Stamp (if any)

Signature of  Witness 
(American Express staff)

(Please print or use Capital letter)

The authorised person as specified in company’s affidavit or certificate of registration issued by

and

I hereby agree and consent to the National Credit Bureau Co., Ltd (“the company”) to disclose or to 
provide my information to American Express (Thai) Co., Ltd. which is a member or service recipient of 
the Company for the purposes of credit analysis, issuance of credit card according to my application for 
credit/credit card which was given to American Express (Thai) Co., Ltd. as mentioned above, including 
the purposes of credit review, credit agreement extension/credit card renewal, risk management and 
prevention pursuant to the Bank of Thailand’s stipulations. I further agree that any duplication and 
any copy, photocopy, electronic data, or facsimile which have been made as a copy from this original 
consent letter by means of photocopying, image scanning, or recording in whatever forms shall be 
deemed as evidence of my consent with the same effect as its original. 

Letter of Consent to Disclose Information

Remark: Information which the Company discloses to member or service recipient is one of the constituents for credit analysis of 
 financial institutions but disclosure of such information is the right of information owner whether he/she will give it or not.

Sept’ 18

GLOBAL 
CORPORATE PAYMENTS



แบบฟอร์มส�ำหรับผูรับผลประโยชน์ทอดสุดทำย

1. การขอขอมูลผูรับผลประโยชน์ทอดสุดทาย  

เพื่อเปนกำรปฏิบัติตำมขอบังคับในกฎกระทรวง เรื่องกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอเท็จจริงของลูกคำ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์ เพรส (ไทย) จ�ำกัด มีควำมจ�ำเปนที่จะตอง
ระบุตัวตนของลูกคำ รวมถึงด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจน์ตัวตนของนิติบุคคล ดังนั้น โปรดกรอกขอมูลเกี่ยวกับควำมเปนเจำของและอ�ำนำจกำร
ควบคุมที่มีอยูจริงของบริษัทของทำน 

ทั้งนี้ เรำจะไมสำมำรถด�ำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเปดบัญชีหำกเรำมิไดรับขอมูลดังกลำวจำกทำน นอกจำกนี้ เรำอำจมีควำมจ�ำเปนที่จะขอขอมูลเพิ่มเติมและ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติบัตรจำกทำนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกลำว

2. คำาจำากัดความของผูรับผลประโยชน์ทอดสุดทาย   
ผูรับผลประโยชน์ทอดสุดทำย หมำยถึง บุคคลธรรมดำ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
ก) ถือหุนและ/หรือ มีสิทธิออกเสียง เปนเจำของ ตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไปในนิติบุคคล หรือ 
ข) มีอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลผำนวิธีกำรอื่นๆ หรือ
ค) มีต�ำแหนงบริหำรระดับสูงในนิติบุคคล

3. โครงสรางเจาของกิจการของบริษัท

โปรดเลือกหัวขอที่ตรงกับควำมเปนจริงของบริษัททำน
i. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกวำหนึ่งคนเปนเจำของ/เปนผูถือหุนหรือมีสิทธิในกำรออกเสียงในกิจกำรของบริษัทตั้งแต 25% ขึ้นไป

 ไม (กรุณำไปขอ ii)  ใช (กรอกขอมูลในหัวขอที่ 4 ถึง 8 ใหครบถวน)

ii. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกวำหนึ่งคน ที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทผำนวิธีกำรอื่นๆ เชน ผำนหนังสือมอบอ�ำนำจ หรือ ขอตกลง 
โปรดแนบเอกสำรแสดงอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีกำรอื่นของบุคคลธรรมดำ

 ไม (กรุณำไปขอ iii)  ใช (กรอกขอมูลในหัวขอที่ 4 ถึง 8 ใหครบถวน)

iii. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกวำหนึ่งคนที่มีต�ำแหนงบริหำรระดับสูงในบริษัท เชน  ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนผูมีอ�ำนำจลงนำม 

 โปรดกำเครื่องหมำยเพื่อยืนยันและขำมไปหัวขอที่ 8  

4. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์1

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:  ว ว ด ด ป ป ป ป     

สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   

ทำนเคยเปนขำรำชกำร 
ของหนวยงำนรัฐ หรือไม?

  ไมเคย

  เคย    หนวยงำน  ต�ำแหนง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)



5. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์2

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:      
สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   
ทำนเคยเปนขำรำชกำร 
ของหนวยงำนรัฐ หรือไม?   ไมเคย

  เคย    หนวยงำน  ต�ำแหนง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)

6. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์3

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:      
สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   
ทำนเคยเปนขำรำชกำร 
ของหนวยงำนรัฐ หรือไม?   ไมเคย

  เคย    หนวยงำน  ต�ำแหนง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)

7. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์4

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:      
สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   
ทำนเคยเปนขำรำชกำร 
ของหนวยงำนรัฐ หรือไม?   ไมเคย

  เคย    หนวยงำน  ต�ำแหนง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)

ว ว ด ด ป ป ป ป

ว ว ด ด ป ป ป ป

ว ว ด ด ป ป ป ป



ชื่อ 

ต�ำแหนง

ลำยมือชื่อ

 

 
✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป    ป

ชื่อ 

ต�ำแหนง

ลำยมือชื่อ

 

 
✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป     ป    ป

ตรำประทับบริษัท (หำกมี)

 

 

  

8. คำายืนยัน  
บริษัทฯ ขอรับรองวำขอมูลที่ใหไวขำงตนนี้ถูกตองและมอบอ�ำนำจใหบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด และ/หรือ ผูแทนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
(ไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินกำรติดตอกับธนำคำรของบริษัท หรือแหลงขอมูลใดๆ เพื่อขอขอมูลที่จ�ำเปนส�ำหรับกำรขอเปดบัญชีบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส  
ใหแกบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอรับรองวำบริษัทฯ ไดแจงและไดรับควำมยินยอมจำกบุคคลที่มีชื่อในแบบฟอร์มนี้แลวทุกคนตำมกฏหมำยที่เกี่ยวของทั้งหมด  
รวมถึงพระรำชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ส�ำหรับกำรเปดเผย รวบรวม และใชขอมูลของบุคคลดังกลำวโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) 
จ�ำกัด ใหสอดคลองกับขอก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบัญชีบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยบริษัทฯ เขำใจวำ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด  
อำจปฏิเสธไมรับใบสมัครบัญชีบริษัทฯนี้ไดโดยมิตองชี้แจงเหตุผลและแจงใหบริษัทฯ รับทรำบแตอยำงใด

ลงลำยมือชื่อเพื่อบริษัท และในนำมของบริษัทฯ ที่ปรำกฏขำงตน (ลงลำยมือชื่อ ของผูมีอ�ำนำจลงนำม)



1. Beneficial Owners Information Collection  
In order to comply with the Thailand Ministerial Regulation – Prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 
American Express (Thai) Co., Ltd. is required to identify the beneficial owner(s) of the customer and take reasonable measures 
to prove the identity of legal persons. Therefore, please provide the following information about the ownership and effective 
control of your entity. 
Please note that we will not be able to process your application without the required information. In addition, we may require 
additional information and supporting documents for further verification.

2. Definition of Beneficial Owner   

Beneficial Owner means individuals (natural persons) who have
a) Owning or controlling  25% or more of the entity’s shares and/or voting rights, 
b) Controlling the entity through other means or
c) Holding senior managing positions of the entity   

4. Beneficial Owners 1 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  

First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality

National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

3. Entity Ownership Structure
Please provide information about the ownership structure of the applicant entity. Please tick as appropriate. 
i. Natural person(s) owns/controls 25% or more of the applicant entity's shares or voting rights:

 No (Please continue to ii)  Yes (Please complete all section 4 to 8)

ii Natural person(s) who controls the entity through other means e.g. through Power of Attorney (POA) or agreement
Please enclose supporting document as documentary proof of control by natural person through legal means.

 No (Please continue to iii)  Yes (Please complete all section 4 to 8)

iii Natural person(s) who holds senior managing positions of the entity e.g. CEO,  Authorised Signer

 Please tick to confirm and skip to section 8  

Beneficial Owners Form



5. Beneficial Owners 2 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  
First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality
National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

6. Beneficial Owners 3 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  
First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality
National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

7. Beneficial Owners 4 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  
First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality
National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)



8. Declaration  
We warrant that the above information is correct and authorise American Express (Thai) Co., Ltd. and/or its representatives to 
contact our bank or any source to obtain any information required to establish a BTA for this Company. We warrant that we have 
notified and obtained consent from all respective persons named in this application form in accordance with applicable laws 
(including the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)), for the disclosure to, and collection and use by American Express 
(Thai) Co., Ltd. of their information in accordance with the BTA Conditions of Use. We understand that American Express (Thai) 
Co., Ltd. may decline this application without giving and notifying us the reason. 

Signed for and on behalf of the company named above (authorised signatory(ies) of the Company).

Name 

Position

Signature Authorised 
Signatory

 

 
✗   Date: D D M M Y Y Y Y

Name 

Position

Signature Authorised 
Signatory

 

 
✗   Date: D D M M Y Y Y Y

Company Stamp (if any)

 

 

  



ขอความสำาคัญ
กอนที่ทำนจะใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงของ
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส กรุณำอำนเงื่อนไขกำรใชบัญชี
ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หำกทำนใชบัญชีบัตร
ส�ำหรับกำรเดินทำงของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือ
วำทำนไดตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ทั้งหลำยส�ำหรับกำรใชบัญชีนี ้
ในกรณีที่ทำนไมประสงค์จะใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำร
เดินทำงของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อีกตอไป กรุณำ
แจงอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เปนหนังสือที่มีหัว
จดหมำยของบริษัท ของทำน และลงนำมโดยผูมี
อ�ำนำจลงนำมโดยสงทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
จำหนำถึง ผูจัดกำรฝำยบริกำรองค์กร บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด เลขที่ 388 อำคำร
เอสพี ถนนพหลโยธิน เขตพญำไท กรุงเทพ 10400  
ทำนยอมรับวำจะใชบัญชีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทำง
ธุรกิจเทำนั้น

1.  คำาจำากัดความ
ค�ำวำ “ทำน” “ของทำน” หรือ “บริษัทฯ” หมำยถึง 
ส�ำนักงำน บริษัท หำงหุนสวน หรือหนวยงำนใดๆ  
ที่ขอใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงของอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส ค�ำวำ “เรำ” “ของเรำ” “แกเรำ” หรือ  
“เอเม็กซ์” หมำยถึง บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) 
จ�ำกัด ค�ำวำ “บัญชี” หรือ “บัญชี BTA” หมำยถึง 
บัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ค�ำวำ “คำสินคำและบริกำร” หมำยถึง ตั๋วเครื่องบิน 
ที่ก�ำหนดเที่ยวบินภำษีขำออก คำเบี้ยประกันภัยกำร
เดินทำง  
คำธรรมเนียมวีซำ และคำใชจำยอื่นๆ เกี่ยวกับกำร
เดินทำงตำมที่เอเม็กซ์จะก�ำหนดเปนครั้งครำว
ค�ำวำ “ส�ำนักงำนบริกำรเดินทำง” หมำยถึง ตัวแทน
จ�ำหนำยตั๋วเดินทำงและบริกำรดำนกำรทองเที่ยว 
(travel agency) ที่ทำนก�ำหนด
ค�ำวำ “ผูใชบัญชี” หมำยถึง บุคคลที่ทำนอนุมัติให 
ท�ำกำรจองกำรเดินทำงและกอใหเกิดคำสินคำและ
บริกำรบัญชี
ค�ำวำ “ROC” หมำยถึง บันทึกคำสินคำและบริกำร 
โดยบันทึกคำสินคำและบริกำรจะแสดงรำคำซื้อสินคำ
และบริกำรนั้น

บัญชี BTA เปนบัญชีธุรกิจที่ชวยใหบริษัทฯ รวบรวม 
คำสินคำและบริกำรทั้งหมดที่จองผำนส�ำนักงำน
บริกำรเดินทำงใหอยูในที่เดียวกันและเอเม็กซ์จะเปน 
ผูออกใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำรใหแกบริษัทฯ 
ในแตละเดือน

2.  ความรับผิดชอบในค่าสินคาและบริการ
ก)  ทำนตองรับผิดแตเพียงผูเดียวในกำรช�ำระคำ 

สินคำและบริกำรแกเรำตำมที่เรียกเก็บจำกบัญชี
ข)  ทำนไมตองรับผิดในคำสินคำและบริกำรที่มิไดรับ

กำรอนุมัติในบัญชีใดๆ ซึ่งหมำยถึงคำสินคำและ
บริกำรที่ทำนหรือผูใชบริกำรไมไดรับประโยชน์ 
และกอใหเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นที่มิใชผูใชบัญชี 
และเปนบุคคลที่มิไดมีอ�ำนำจโดยแทจริง โดยนัย 
หรือโดยชัดแจงที่จะใชบัญชี

ค)  ทำนตองแจงแกเรำทันทีที่ทำนทรำบหรือเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อไดวำอำจมีกำรใชบัญชีโดยมิชอบ

ง)  บริษัทฯ ตกลงรับผิดชดใชตอเอเม็กซ์ในกำร
ใชบัญชี BTA ที่มิใชเปนกำรใชทำงธุรกิจ 
เวนแตคำสินคำและบริกำรที่มิไดรับอนุมัติดัง
ก�ำหนดไวในขอ 2 ข)

3.  การใชบัญชี BTA
ก)  เมื่อเอเม็กซ์ไดอนุมัติค�ำรองขอเปดบัญชีของ 

บริษัทฯ แลวเรำจะจัดสงเลขบัญชี BTA ให 
แกทำน เอเม็กซ์จะไมออกบัตรพลำสติกส�ำหรับ
บัญชี BTA ใหแกบริษัทฯ หรือผูใชบัญชีรำยใด

ข)  ส�ำนักงำนบริกำรเดินทำงจะยอมรับกำรช�ำระคำ 
สินคำและบริกำรจำกผูใชบัญชีของบริษัทฯ (ตำม
ที่อำงถึงในขอ 6) และเรียกเก็บจำกบัญชี BTA  
ของบริษัทฯ โดยส�ำนักบริกำรเดินทำงจะเตรียม
แบบฟอร์ม ROC ซึ่งจะแสดงเลขบัญชี BTA ที่
บริษัทฯอำงถึงในกำรช�ำระสินคำและบริกำร

ค)  เมื่อไดรับ ROC เอเม็กซ์จะท�ำกำรเดบิตหรือ
เครดิตรำยกำรคำสินคำและบริกำรในบัญชี BTA 
ของบริษัทฯ ตำมแตกรณี

ง)  เอเม็กซ์จะสงใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
ประจ�ำเดือนใหแกบริษัทฯ โดยตรง

จ)  บริษัทฯ ตกลงผูกพันตนตำมขอก�ำหนดและเง่ือนไข
ปกติเก่ียวกับกำรจองต๋ัวเดินทำงกับส�ำนักงำน

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส



บริกำรเดินทำง โดยขอก�ำหนดและเงื่อนไข 
ดังกลำว รวมถึงแตไมจ�ำกัดเพียงภำระผูกพัน 
ในกำรช�ำระคำธรรมเนียมส�ำหรับกำรยกเลิกต๋ัว 
เดินทำงที่บังคับใช สวนในกรณีที่เกี่ยวกับบัญชี 
BTA หรือคำสินคำและบริกำรใดๆ ใหถือตำม
เงื่อนไขในกำรใชบัญชี BTA ฉบับนี้

ฉ)  ทำนตองไมใชบัญชี BTA หำกมีบุคคลใดยื่น
ค�ำฟองขอใหบริษัทฯ ลมละลำย (เวนแตจะได 
มีกำรเพิกถอนค�ำฟองนั้น) หรือหำกผูถือหุน 
ของบริษัทฯ ลงมติใหมีกำรช�ำระบัญชีบริษัทฯ  
หรือมีกำรแตงตั้งเจำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์  
เจำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์และผูจัดกำร ผูจัดกำร
ทรัพย์สินหรือผูช�ำระบัญชีที่แตงตั้งขึ้นเพื่อ 
จัดกำรทรัพย์สินของบริษัทฯ

ช)  ทำนตองไมใชบัญชี BTA หำกทำนคำดวำทำน
จะไมสำมำรถช�ำระเงินตำมบัญชีของทำนไดเต็ม
จ�ำนวน เมื่อทำนไดรับใบเรียกเก็บคำสินคำและ
บริกำรประจ�ำเดือน

ซ)  เรำสงวนสิทธิในอันที่จะปฏิเสธกำรใหอนุมัติกำร
ใชบัญชีเพื่อกำรซื้อสินคำและบริกำรใดๆ  ของทำน 
และทั้งนี้เรำอำจจะหำมกำรใชหรือสั่งระงับกำร
ใชบัญชีเพื่อกำรซื้อสินคำและบริกำร หรือเพื่อกำร
อื่นใดไมวำดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำร
เงินของทำน หรือสถำนภำพของบัญชีมูลคำ 
หรือลักษณะของธุรกรรม หนี้คำงช�ำระ กำร
ฉอฉล ควำมไมสุจริตหรือสำเหตุอื่นใด ตำมที่
ก�ำหนดโดยกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ที่ใชบังคับ
แกทองที่ที่เกี่ยวของ ไมวำภำยในหรือภำยนอก
เขตประเทศไทย และไมวำเวลำใดก็ตำม และ 
โดยไมตองมีกำรแจงใหทำนทรำบแตอยำงใด

4.  การชำาระค่าสินคาและบริการ
ก)  ทำนตกลงช�ำระคำสินคำและบริกำรทั้งหมด เมื่อ

ไดรับใบเรียกเก็บจำกบัญชีของทำนในแตละเดือน
ข)  ทำนตกลงที่จะไมหักหรือระงับกำรช�ำระจ�ำนวน

เงินใดๆ ที่ครบก�ำหนดช�ำระดังที่ปรำกฏในใบ 
เรียกเก็บคำสินคำและบริกำรโดยไมไดรับอนุมัติ
ลวงหนำจำกเรำ หำกทำนเชื่อวำรำยกำรคำสินคำ
และบริกำรที่ปรำกฏในใบเรียกเก็บมีขอผิดพลำด
หรือมีขอโตแยง:

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

   (1) ทำนอำจแจงใหเรำทรำบวำทำนไมไดเปน 
ผูกอใหเกิดหนี้คำสินคำและบริกำรดังกลำว 
เรำจะยกเลิกกำรเรียกเก็บเงิน หรือปรับคืน
เงินเขำในบัญชีในกรณีที่ทำนไดช�ำระไป
แลวทั้งนี้เวนแตเรำจะสำมำรถพิสูจน์ไดวำ 
หนี้ดังกลำวเกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำของทำน

   (2) ทำนอำจยกเลิกค�ำสั่งซื้อสินคำหรือบริกำร 
โดยแจงใหกับสถำนธุรกิจและเรำทรำบ 
ภำยในระยะเวลำสี่สิบหำ (45) วัน นับแต 
วันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริกำร หรือภำยในระยะ
เวลำสำมสิบ (30) วัน นับแตวันถึงก�ำหนด 
กำรสงมอบสินคำหรือบริกำร ในกรณีที่มี 
กำรก�ำหนดวันสงมอบสินคำหรือบริกำรเปน
ลำยลักษณ์อักษร หำกทำนสำมำรถแสดง
หลักฐำนไดวำผูขำยสินคำหรือใหบริกำรนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตำมสัญญำเรำจะ
ยกเลิกกำรเรียนเก็บเงินนั้น หรือในกรณีที่
ตองมีกำรคืนเงินเขำในบัญชีของทำนเรำจะ
ด�ำเนินกำรใหทำนภำยในระยะเวลำสำมสิบ 
(30) วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถำเปนกำร 
สั่งซื้อสินคำหรือบริกำรจำกตำงประเทศจะ
ด�ำเนินกำรคืนใหภำยในระยะเวลำหกสิบ 
(60) วันที่ไดรับแจง

ค)  ทำนจะตองช�ำระเงินแกเรำเปนเงินบำทไทย

5.  ค่าเสียหาย
ก)  หำกวำเรำไมไดรับคำสินคำและบริกำรจำกทำน

เต็มจ�ำนวนตำมที่แสดงไวในใบเรียกเก็บประจ�ำ
เดือนใดๆ  ภำยในวันที่เรำไดจัดท�ำใบเรียกเก็บ
ประจ�ำเดือนถัดไป คำสินคำและบริกำรที่คงคำง
ช�ำระตำมใบเรียกเก็บประจ�ำเดือนนั้น จะถูกน�ำมำ
รวมในใบเรียกเก็บประจ�ำเดือนถัดไป

ข)  เรำมีสิทธิเรียกเก็บคำเสียหำยส�ำหรับคำสินคำและ
บริกำรซึ่งมิไดช�ำระภำยในสิบหำ (15) วัน นับ
จำกวันที่ระบุในใบเรียกเก็บที่แสดงยอดคงคำง
ช�ำระดังกลำวไวเปนครั้งแรก

ค)  เอเม็กซ์อำจเรียกเก็บคำเสียหำยส�ำหรับคำสินคำ
และบริกำรที่คำงช�ำระในงวดกอนในใบเรียกเก็บ
ประจ�ำเดือนถัดไป ในกรณีเชนนี้เรำจะเรียกเก็บ
คำเสียหำยกับคำสินคำและบริกำรรำยใหม 



ทั้งหมดในใบเรียกเก็บเงินที่แสดงยอดคงคำง 
ช�ำระงวดกอนเปนครั้งแรก และยังไมไดมีกำร
ช�ำระภำยในวันที่ออกใบเรียกเก็บประจ�ำเดือน 
ที่เรียกเก็บคำเสียหำยดังกลำว

ง)  เวนแตเอเม็กซ์จะตกลงประกำรอื่น เอเม็กซ์จะ
เรียกเก็บคำเสียหำยส�ำหรับยอดคำงช�ำระใน 
อัตรำรอยละสิบหก (16) ตอปี 

6.  ค่าใชจ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
หำกทำนซื้อสินคำหรือบริกำรในเงินสกุลอื่นที่ไมใช 
เงินบำท บริษัทจะแปลงยอดคำใชจำยดังกลำวเปน
เงินบำท ณ วันที่บริษัทไดท�ำกำรบันทึกยอดคำใชจำย
นั้นซึ่งอำจมิใชวันเดียวกับวันที่ทำนไดซื้อสินคำหรือ
บริกำร ทั้งนี้ขึ้นกับวำมีกำรสงยอดคำใชจำยมำเรียก
เก็บจำกบริษัทเมื่อใด หำกยอดคำใชจำยมิใชอยูใน 
สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีกำรแปลงคำเปนเงิน
ดอลลำร์สหรัฐฯ กอน จำกนั้นจึงแปลคำจำกเงิน
ดอลลำร์สหรัฐฯ เปนเงินบำท หำกยอดคำใชจำยเปน
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีกำรแปลงคำเปนเงินบำท
โดยตรง เวนแตกฎหมำยจะก�ำหนดใหใชอัตรำแลก
เปลี่ยนอัตรำใด ทำนยอมรับและตกลงวำกำรแปลง 
คำเงินจะกระท�ำโดยระบบกำรเงินของบริษัท โดยใช 
อัตรำแลกเปลี่ยนระหวำงธนำคำรที่ระบบเลือกจำก
แหลงขอมูลที่ใชเปนประจ�ำวันในวันท�ำกำรกอนวันที่
จะมีกำรบันทึกยอดคำใชจำย บวกดวยคำควำมเสี่ยง
จำกกำรแปลงสกุลเงินในอัตรำรอยละ 2.5% อนึ่ง 
ถำมีกำรแปลงคำเงินโดยบุคคลที่สำมกอนที่จะมี 
กำรเรียกเก็บจำกบริษัท อัตรำแลกเปลี่ยนส�ำหรับ
กำรแปลงคำเงินจะเปนอัตรำแลกเปลี่ยนที่บุคคลที่
สำมเปนผูเลือกใชกับกำรแปลงคำเงินนั้น

7.  ผูใชบัญชีี
บริษัทฯ ตองก�ำหนดรำยชื่อผูใชบัญชีเปนลำยลักษณ ์
อักษร โดยบริษัทฯ ตองรับผิดชอบในกำรแจง
ส�ำนักงำนบริกำรเดินทำงถึงกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อ
ดังกลำว เอเม็กซ์มีสิทธิที่จะยึดถือควำมถูกตองของ
รำยชื่อผูใชบัญชี หรือรำยชื่อที่ไดมีกำรเปลี่ยนแปลง 
หำกปรำกฏวำบริษัทฯ ไดใหรำยชื่อที่ไดมีกำร
เปลี่ยนแปลง โดยจัดท�ำเปนหนังสือที่มีหัวจดหมำย 

ของบริษัทฯ และลงนำมโดยเจำหนำที่ที่ไดรับมอบ
อ�ำนำจแกเอเม็กซ์แลวในกำรนี้ เอเม็กซ์มีสิทธิให 
บริษัทฯ รับผิดชอบในคำสินคำและบริกำรทั้งหมดใน
บัญชี BTA ที่กอใหเกิดขึ้น โดยบุคคลที่ไดรับมอบ
อ�ำนำจดังกลำว หรือบุคคลที่ถือวำเปนผูใชบัญชีตำม
เหตุผลอันสมควร

8.  ค่าใชจ่ายในการเรียกเก็บ
เวนแตกฎหมำยก�ำหนดหำมไว บริษัทฯ จะรับผิดชอบ
ใชตอเอเม็กซ์ส�ำหรับคำใชจำยอันควรเทำนั้น ที่เกิด
จำกกำรเรียกเก็บหรือกำรใชควำมพยำยำมในกำร
เรียกเก็บคำสินคำและบริกำรจำกทำน ซึ่งรวมถึงคำ
ทนำยดวย

9.  ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน
บริษัทฯ ตองแจงเอเม็กซ์ทันทีที่กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ
หรือที่อยูที่ใชในกำรจัดสงใบเรียกเก็บสินคำและบริกำร 
โดยเอเม็กซ์อำจเรียกเก็บคำธรรมเนียมรำยปีเพิ่มเติม 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่อยูที่ใชในกำรจัดสงใบเรียกเก็บ
คำสินคำและบริกำรนอกประเทศไทย

10. การชำาระเงินล่าชาหรือชำาระบางส่วน
เมื่อเห็นสมควรเอเม็กซ์อำจยอมรับกำรช�ำระเงินลำชำ 
กำรช�ำระเงินบำงสวนเหรือกำรช�ำระเงินจ�ำนวนใดๆ  ที่
ระบุไววำเปนกำรช�ำระเงินเต็มจ�ำนวน หรือเปนกำร
ช�ำระเงินเพื่อยุติขอพิพำทใดๆ อยำงไรก็ตำม กำร
ยอมรับกำรช�ำระเงินในลักษณะดังกลำวนั้น ไมถือ
วำเปนกำรตัดสิทธิของเรำตำมเงื่อนไขกำรใชบัญชี
ฉบับนี้ หรือตำมกฎหมำย และไมถือวำเปนกำร
ยินยอมตกลงใหมีกำรเปลี่ยนแปลงขอก�ำหนดเงื่อนไข
กำรใชบัญชีฉบับนี้แตอยำงใด ทั้งนี้เรำมีสิทธิที่จะน�ำ
เงินที่ไดรับช�ำระหนี้บำงสวนนี้ไปหักช�ำระคำสินคำและ
บริกำรที่คำงช�ำระตำมที่เรำเห็นสมควร 

11.  การชำาระเงินที่มีการปฏิเสธ
หำกเอเม็กซ์ไดรับเช็คที่มีกำรปฏิเสธกำรช�ำระเงินเต็ม
จ�ำนวน บริษัทฯ ตกลงช�ำระเงินตำมยอดที่มีกำรปฏิเสธ
กำรช�ำระเงินดังกลำว บวกกับคำปรับในอัตรำสองรอย 
(200) บำทตอครั้ง (ไมรวมภำษีมูลคำเพิ่ม)

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส



12. ปญหากับบริษัทคู่คา
เอเม็กซ์ไมรับผิดชอบตอกำรกระท�ำหรือกำรละเวน 
กำรกระท�ำใดๆ ของบริษัทขนสงทำงอำกำศ หรือ
บริษัทคูคำอื่นที่จัดหำสินคำและบริกำร รวมถึงไม 
รับผิดตอกำรที่สินคำหรือบริกำรบกพรองหรือไม 
ครบถวน และตอขอรับรองใดๆ ที่บริษัทคูคำใหไว 
ในเอกสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์หรือกำรโฆษณำ 
บริษัทฯ จะเปนผูใชสิทธิเรียกรองหรือยกขอโตแยง 
โดยตรงกับบริษัทคูคำที่เกี่ยวของ แตทั้งนี้ บริษัทฯ 
ไมมีสิทธิหักเงินที่ตองช�ำระใหแกเอเม็กซ์ เนื่องจำก 
กำรใชสิทธิเรียกรองหรือกำรโตแยงดังกลำว

13. การเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำาหน่ายตั๋ว 
เดินทางและบริการดานการท่องเที่ยว

หำกมีกำรยกเลิกกำรใชบริกำรของส�ำนักงำนบริกำร
เดินทำงที่ก�ำหนดไวบัญชี BTA ส�ำหรับส�ำนักงำน
บริกำรเดินทำงนั้นจะถูกปดลง และทำนตองช�ำระ 
ยอดคงคำงตำมบัญชี BTA ที่ปดทันที โดยทำนอำจ
ขอเปดบัญชี BTA ส�ำหรับใชกับส�ำนักงำนบริกำร 
เดินทำงแหงใหมได แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับกำรอนุมัติของ 
เอเม็กซ์ดวย

14. ภาษีอากร
ทำนตองช�ำระภำษีอำกรของรัฐ อำกร หรือ 
คำธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตำมกฎหมำยของ 
ประเทศใดๆ อันเกี่ยวเนื่องจำกกับบัญชี BTA กำร
ใชบัญชี BTA ของทำน หรือกำรท�ำธุรกรรมใดๆ  ที่
เกี่ยวกับบัญชี BTA ของทำน เวนแตกฎหมำยจะหำม
ไว เรำอำจเรียกเก็บภำษี อำกร หรือคำธรรมเนียมใดๆ   
(ตำมแตที่เรำจะก�ำหนด) เปนกำรลวงหนำเต็มจ�ำนวน 
หรือบำงสวนจำกบัญชีของทำน

15. ภาษี
บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับภำษี
อำกรที่เกี่ยวกับกำรใชบัญชี BTA และทำนตกลงที ่
จะรับผิดชดใชตอเรำในกรณีที่ทำนมิไดปฏิบัติตำม 
กฎหมำยนั้น

16. ความเป็นส่วนตัว
ก. กำรเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวำงกำรใชงำนบัญชีของทำน ทำนยินยอม

ใหเรำเก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทำน
ซึ่ง (1) ทำนเปนผูมอบใหเมื่อเรำรองขอผำนใบ
สมัครหรือโดยวิธีกำรอื่น (2) ไดรับมำจำกบุคคล
ภำยนอก (3) เปนขอมูลสำธำรณะ หรือ (4) ได
มำจำกขอมูลที่เรำเก็บรวบรวมตำมขอ (1) ถึง 
(3) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  ทั้งนี้ บุคคลภำยนอก
ดังกลำวรวมถึงแตไมจ�ำกัดเพียงลูกคำรำยอื่น
หรือพันธมิตรทำงธุรกิจ (รวมถึงพันธมิตรทำง
ธุรกิจที่ท�ำแบรนด์รวมกัน) ของบริษัทในกลุมเอ
เม็กซ์ที่เปนผูแนะน�ำทำนใหแกเรำ 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวำนั้นรวมถึงแตไมจ�ำกัด
เพียงขอมูลตอไปนี้ของทำน: (ก) ชื่อ (ข) เลข
ประจ�ำตัวประชำชนหรือเลขที่หนังสือเดินทำง 
(ค) ที่อยู (ง) หมำยเลขติดตอ (จ) ที่อยูอีเมล  
(ฉ) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจำงงำน (ช) ขอมูล
ทำงกำรเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติ
อำชญำกรรม

 ทำนรับทรำบวำอำจมีกำรเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลบำงอยำงของทำนโดยไมตองได
รับควำมยินยอมจำกทำนตำมพระรำชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระรำช
บัญญัติฯ”)

 หำกทำนไมยินยอมใหเรำเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทำนซึ่งเปนไป
ตำมขอก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งจ�ำเปนส�ำหรับ
กำรจัดหำสินคำหรือกำรใหบริกำรของเรำ หรือ
ในกรณีที่ทำนขอใหเรำระงับกำรใชขอมูลสวน
บุคคลของทำนที่จ�ำเปนส�ำหรับกำรจัดหำสินคำ
หรือกำรใหบริกำรของเรำ (1) เรำอำจไมสำมำรถ
ออกบัตร จัดหำสินคำหรือบริกำรที่ทำนตองกำร
ใหแกทำนได (2) ทำนอำจไมสำมำรถใชบัตรของ
ทำนได และ/หรือ (3) เรำอำจยกเลิกกำรใชบัตร
ของทำน

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส



ข. กำรเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทำนยินยอมใหมีกำรเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ที่ทำนมอบใหแกเรำตอ: (ก) บริษัทที่อยูใน
กลุมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั่วโลก (“บริษัทใน
กลุมเอเม็กซ์”) (ข) บุคคลใดๆ ที่มีชื่อหรือตรำ
สัญลักษณ์ปรำกฏบนบัตรที่ออกใหแกทำน (ค) 
บุคคลภำยนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรม
ซึ่งน�ำสงโดยสถำนประกอบกำรบนเครือขำย
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ทำนใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู
ประมวลผลขอมูลและผูจัดหำสินคำหรือบริกำร
ที่เรำหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ์อื่นใดวำจำงมำ 
(จ) ผูใหบริกำรและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวของ
กับบัญชีของทำน (ฉ) ส�ำนักงำนขอมูลเครดิต 
บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงำนอำงอิงขอมูลผู
บริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนำยควำม 
(ช) บุคคลตำงๆ (รวมถึงสถำนประกอบกำร) ที่
รับบัตรในกำรช�ำระคำสินคำและ/หรือบริกำร
ที่ทำนซื้อ (ซ) บุคคลตำงๆ ที่จัดสงบัตร (ฌ) 
พันธมิตรที่ท�ำแบรนด์รวมกันของอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรสตำมที่ระบุในขอก�ำหนดและเงื่อนไข
ที่ใชบังคับแกกำรใชงำนบัญชีของทำน (ญ) 
ธนำคำร สถำบันกำรเงิน หนวยงำนรำชกำร 
คณะกรรมกำรหรือผูมีอ�ำนำจตำมกฎหมำยใน
ประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตำมที่
เรำอำจโอนสิทธิตำมสัญญำให และ/หรือ (ฏ) 
บุคคลอื่นใดที่ทำนใหกำรอนุมัติหรือที่เรำเห็นวำ
เปนประโยชน์แกเรำที่จะเปดเผยขอมูลใหทรำบ

ค. วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช หรือเปด
เผย

 ทำนยินยอมใหมีกำรเก็บรวบรวม ใช หรือเปด
เผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุม
หรือรวมกันกับขอมูลอื่น เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวตนของทำนกับรูปแบบกำรท�ำธุรกรรม เพื่อ
วัตถุประสงค์ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้: (ก) กำร
ตรวจสอบตัวตนของลูกคำ (KYC) กำรวิเครำะห์
ขอมูลเครดิต  และกำรออกบัตรใดๆ (ข) กำรสง
มอบสินคำและบริกำรของเรำใหแกทำน รวมถึง
แตไมจ�ำกัดเพียงกำรจัดกำร กำรบริหำร กำร

ใหบริกำร และกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชี
ของทำน (ค) กำรปรับปรุงสินคำและบริกำร
ของเรำ รวมถึงแตไมจ�ำกัดเพียงกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ระหวำงทำน
กับเรำ (ง) กำรวิเครำะห์ขอมูล กำรวิจัย และ
กำรวิเครำะห์ (จ) กำรประมวลผลและกำรเก็บ
รวบรวมขอมูลกำรใชจำยดวยบัตรของทำน (ฉ) 
กำรจัดกำรสิทธิประโยชน์และ/หรือแผนประกัน
ภัยที่ทำนสมัครไว (ช) กำรโฆษณำและท�ำกำร
ตลำดสินคำและบริกำรของเรำ และสินคำและ
บริกำรของพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำที่เปน
บุคคลภำยนอก (ซ) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยว
กับธุรกิจของเรำ รวมถึงควำมเสี่ยงดำนเครดิต 
ควำมเสี่ยงตอกำรฉอโกง และควำมเสี่ยงเกี่ยว
กับกำรด�ำเนินงำน และ (ฌ) กำรปฏิบัติตำมขอ
ก�ำหนดทำงกฎหมำยหรือระเบียบขอบังคับ ทำน
ตกลงวำ ขอมูลสวนบุคคลของทำนอำจไดรับกำร
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นดวยซึ่ง (1) ทำนไดอนุญำตเปนกำรเฉพำะ 
(2) จ�ำเปนตำมกฎหมำย หรือ (3) ไดรับอนุญำต
ภำยใตขอก�ำหนดของพระรำชบัญญัติฯ

ง. กำรปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทำนรับทรำบและตกลงวำ ในระหวำงอำยุ

สมำชิกบัตรของทำน ทำนจะแจงใหอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรสทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอ
ขอมูลสวนบุคคลของทำนใหเปนปัจจุบัน และ
ชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซ์เพรสในกำรตรวจสอบ
ใหแนใจวำ ขอมูลสวนบุคคลของทำน เชน รำย
ละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อำทิ ขอมูล
กำรท�ำงำนหรือธุรกิจ) และ/หรือขอมูลทำงกำร
เงินลำสุด (อำทิ ขอมูลอำงอิงทำงเครดิตและ
รำยละเอียดบัญชีธนำคำร) ยังคงถูกตอง เปน
ปัจจุบัน ครบถวน และไมท�ำใหเขำใจผิด รวม
ถึงกำรตอบค�ำรองขอของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
(ซึ่งอำจมีเปนครั้งครำว) ใหทำนแจงขอมูลสวน
บุคคลที่เปนปัจจุบันให

จ. ควำมยินยอมจำกบุคคลภำยนอก
 ในกรณีที่ทำน (1) ใหขอมูลแกเรำเกี่ยวกับบุคคล

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส



  

ภำยนอก (รวมถึงสมำชิกบัตรเสริมและ
 ผูจัดกำรบัญชีที่ไดรับอนุญำต) (2) แนะน�ำบุคคล

ภำยนอกใหแกเรำ หรือ (3) ในกรณีที่ทำนซื้อ
สินคำและ/หรือบริกำรแทนบุคคลภำยนอก ทำน
ยืนยันวำทำนไดแจงใหบุคคลภำยนอกนั้นทรำบ
และไดรับควำมยินยอมที่จ�ำเปนทั้งหมดตำม
กฎหมำยที่ใชบังคับ (รวมถึงพระรำชบัญญัติฯ) 
จำกบุคคลภำยนอกนั้นแลว ส�ำหรับกำรเปด
เผยใหแกเรำและ/หรือกำรประมวลผลขอมูล
ของบุคคลภำยนอกนั้นโดยเรำและบุคคลอื่นๆ 
ตำมที่ระบุในขอ 16 (ข.) (กำรเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล) ขำงตน ในสวนที่เกี่ยวกับสมำชิก
บัตรเสริม กรณีนี้อำจรวมถึงกำรใชรำยละเอียด
ของสมำชิกบัตรเสริมดังกลำวเพื่อวัตถุประสงค์
ทำงกำรตลำดหรือกำรเปดเผยขอมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบขอมูลเครดิตตำม
ที่ระบุในขอก�ำหนดและเงื่อนไข

ฉ. ส�ำนักงำนขอมูลเครดิต
 ทำนอนุญำตใหเรำและบริษัทในเครือของเรำ

ท�ำกำรตรวจสอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทำน
ไดตำมที่เรำเห็นสมควร  เรำอำจเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับทำนใหแกบริษัทขอมูลเครดิตตำมขอ
ก�ำหนดของพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตำมที่มีกำรแกไขเพิ่ม
เติมเปนครำวๆ ไป  เรำอำจขอขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติเครดิตของทำนหรือขอมูลอื่นใดตำมที่ได
รับอนุญำตภำยใตพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จำกบริษัทขอมูล
เครดิตหรือหนวยงำนอำงอิงขอมูลผูบริโภคอื่น
ใด และเรำอำจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทำน
แกบริษัทขอมูลเครดิตหรือหนวยงำนอำงอิง
ขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนำคำร หรือเจำหนี้รำย
อื่นได  เรำอำจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เรำได
รับเกี่ยวกับทำนกับบริษัทในเครือของเรำหรือ
บริษัทขอมูลเครดิต รวมถึงแตไมจ�ำกัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรำไดรับจำกใบ
สมัครหรือรำยงำนขอมูลเครดิตของทำน เพื่อ
ท�ำกำรตรวจสอบขอมูลเครดิตและกำรประเมิน
อื่นๆ  เรำอำจแจงใหส�ำนักงำนขอมูลเครดิต 

เหลำนั้นทรำบยอดเงินคำงช�ำระในปัจจุบันใน
บัญชีของทำน และเรำอำจแจงใหส�ำนักงำน
ขอมูลเครดิตเหลำนั้นทรำบหำกทำนไมช�ำระเงิน
เมื่อถึงก�ำหนด  ส�ำนักงำนขอมูลเครดิตเหลำ
นั้นจะบันทึกขอมูลดังกลำวและอำจแบงปัน
ขอมูลกับองค์กรอื่นตำมอ�ำนำจและหนำที่ทำง
กฎหมำย  ในกรณีที่เรำเปดเผยขอมูลของทำน
ตำมเงื่อนไขขอนี้ ทำนตกลงและยอมรับวำ เรำ
อำจแจงใหทำนทรำบเกี่ยวกับกำรเปดเผยนั้น
โดยใชวิธีกำรและรูปแบบตำมที่เรำเห็นสมควร

ช. กำรตลำด
 เรำและบริษัทในกลุมเอเม็กซ์ อำจใชขอมูลสวน

บุคคลของทำนเพื่อกำรระบุสินคำและบริกำรที่
ทำนอำจสนใจ และมีขอเสนอไปยังทำน (ทำง
ไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ กำรสงขอควำม ทำง
อินเทอร์เน็ต หรือใชวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ) เกี่ยวกับสินคำและบริกำรนั้น  ทำนตกลง
วำควำมยินยอมที่ทำนใหไวจะยังคงอยูจนกวำ
ทำนจะเพิกถอนหรือทำนสิ้นสุดกำรเปนสมำชิก
บัตร

 ทำนอำจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทำงกำรตลำด
ดังกลำวไดในเวลำใดก็ตำม โดยกำร (1) ติดตอ
ฝำยบริกำรลูกคำของเรำที่หมำยเลขโทรศัพท์
ดำนหลังบัตรของทำน หรือ (2) ล็อกอินเขำ
บัญชีของทำนที่ www.americanexpress.com/
thailand/th เพื่อแกไขขอมูลควำมตองกำรดำน
ควำมเปนสวนตัวของทำน

 นอกจำกนี้ เรำอำจติดตอทำนเปนครั้งครำวเพื่อ
ยืนยันและปรับปรุงแกไขควำมประสงค์ในกำรรับ
ขอเสนอดำนกำรตลำดของทำนใหเปนปัจจุบัน

ซ. กำรติดตอสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือทำง
โทรศัพท์

 หำกทำนติดตอเรำดวยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์
เรำอำจบันทึกหมำยเลขโทรศัพท์หรือที่อยู
อินเทอร์เน็ต โพรโทคอลที่เกี่ยวของกับวิธีกำร
ติดตอในขณะนั้น และเรำยังอำจติดตำมตรวจ
สอบและ/หรือบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์
ระหวำงทำนกับเรำเพื่อใหแนใจในคุณภำพกำร
ใหบริกำรลูกคำของเรำ

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส



 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ฌ.  กำรสงขอมูลระหวำงประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอำจไดรับกำรประมวลผล หรือ

เขำถึง หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือ
จำกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุใน
เงื่อนไขขอ 16 (ค.) ขำงตน

 ทำนตกลงใหมีกำรสงขอมูลสวนบุคคลของ
ทำนออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอ�ำนำจ
ทำงกฎหมำยที่อำจมีกำรคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของทำนไมถึงเกณฑ์มำตรฐำนในพระรำช
บัญญัติฯ  เรำจะปฏิบัติตำมขั้นตอนที่เหมำะ
สมในกำรคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทำนใน
ระดับเดียวกันในเขตอ�ำนำจทำงกฎหมำยอื่นๆ 
นอกประเทศไทย

ญ  กำรเก็บรักษำและกำรท�ำลำยขอมูล
 เรำจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์

ตำมที่บรรยำยในเอกสำรนี้ (วัตถุประสงค์ของ
กำรเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย) เปนระยะ
เวลำเทำที่เหมำะสมเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
หรือทำงกฎหมำยของเรำ กลำวคือ ตลอดอำยุ
สมำชิกบัตรของทำนและอีก 11 ปีหลังกำร
ยกเลิกบัญชีของทำน เวนแตกฎหมำยที่ใชบังคับ
จะก�ำหนดเปนประกำรอื่น 

ฎ. สิทธิของทำน
 ในเวลำใดก็ตำม โดยอยูในบังคับของพระรำช

บัญญัติฯ ทำนมีสิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนควำม
ยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทำน เวนแตจะมีขอหำมมิใหเพิก
ถอนควำมยินยอมตำมกฎหมำยหรือสัญญำที่
เปนประโยชน์แกทำน (ข) ขอเขำถึงและ/หรือรับ
ส�ำเนำขอมูลที่เรำมีอยูเกี่ยวกับทำนหรือบัญชี
ของทำน หรือกำรเปดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีกำรที่อำจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ของทำนโดยที่ทำนไมไดใหควำมยินยอม (ค) ขอ
ใหมีกำรสงขอมูลสวนบุคคลของทำนในรูปแบบ
ที่ใชเครื่องอำนไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคำน
กำรเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทำนในกรณีตำมที่ระบุไวในพระรำช
บัญญัติฯ (จ) ขอใหมีกำรท�ำลำยหรือท�ำใหขอมูล
สวนบุคคลของทำนไมสำมำรถระบุตัวตนไดใน

กรณีตำมที่ระบุไวในพระรำชบัญญัติฯ (ฉ) ขอให
มีกำรระงับกำรใชขอมูลสวนบุคคลของทำนใน
กรณีตำมที่ระบุไวในพระรำชบัญญัติฯ (ช) ขอให
เรำด�ำเนินกำรใหแนใจวำขอมูลสวนบุคคลของ
ทำนยังคงถูกตอง เปนปัจจุบัน ครบถวน และไม
ท�ำใหเขำใจผิด และหำกเรำปฏิเสธค�ำรองของ
ทำน เรำจะบันทึกค�ำรองของทำนและเหตุผล
ในกำรปฏิเสธไวตำมมำตรำ 39 แหงพระรำช
บัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นค�ำรองทุกข์ในกรณีที่เรำ 
ลูกจำงหรือผูรับจำงของเรำ ฝำฝืนหรือละเมิด
พระรำชบัญญัติฯ หรือประกำศ อื่นๆ ที่ออก
ตำมพระรำชบัญญัติฯ

 ทำนตกลงวำ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อำจเรียกเก็บ
คำธรรมเนียมตำมเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคำ
ใชจำยในกำรปฏิบัติตำมค�ำรองในขอ (ข) และ 
(ค) ขำงตน โปรดสงค�ำรองเปนหนังสือมำยัง
เจำหนำที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรำย
ละเอียดไวในขอ 16 (ฏ.) (เจำหนำที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล) ขำงลำง

ฏ. เจำหนำที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หำกทำนมีค�ำรองขอใดๆ ตำมที่ระบุไวในขอ 

16 (ฎ.) (สิทธิของทำน) ขำงตน โปรดติดตอ
เจำหนำที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยท�ำเปน
หนังสือสงมำที่: เจำหนำที่คุมครองขอมูลสวน
บุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด 
ส�ำนักงำนคุมครองขอมูลสวนบุคคล อำคำรเอส.
พี. 388 ถนนพหลโยธิน สำมเสนใน พญำไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ กำรเพิกถอนควำมยินยอม
 หำกทำนไมประสงค์ใหเรำเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทำนอีกตอไป ทำน
สำมำรถเพิกถอนควำมยินยอมไดโดยกำรท�ำ
ค�ำรองเปนหนังสือสงมำที่เจำหนำที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอม 
ในกำรใหเรำเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทำนตำมขอก�ำหนดและเงื่อนไข
นี้ซึ่งจ�ำเปนส�ำหรับกำรจัดหำสินคำหรือกำรให
บริกำรของเรำ อำจสงผลกระทบตอกำรใชสินคำ
และบริกำรของทำน ตำมท่ีไดระบุไวในขอ 16. (ก.)



 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

17. การยกเลิกและการพักใชชั่วคราว
ก)  คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งอำจยกเลิกบัญชี BTA 

ได เมื่อมีกำรใหหนังสือบอกกลำวลวงหนำหกสิบ 
(60) วัน แกคูสัญญำอีกฝำยโดยสงไปยังที่อยูที่
ระบุไวในเงื่อนไขกำรใชนี้ ยกเวนในกรณีที่เรำ 
เห็นวำมีควำมเสี่ยง ดำนกำรเงินแกเรำ ในกรณี
เชนนี้ เรำอำจบอกเลิกหรือพักกำรใชบัญชี BTA  
ในเวลำใดก็ได ตัวอยำงในกรณีดังกลำวรวมถึง
แตไมจ�ำกัดเพียงกรณีตอไปนี้

   • มีกำรเรียกเก็บคำสินคำและบริกำรที่ไมไดรับ
อนุมัติจำกบัญชี BTA หรือ

   • บริษัทฯ ไมช�ำระเงินที่ครบก�ำหนดช�ำระแกเรำ 
หรือ

   • บริษัทฯ ไมปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใชนี้ หรือ
   • ขอควำมที่บริษัทฯ แจงแกเรำเกี่ยวกับบัญช ี

ของบริษัทฯ เปนควำมเท็จหรือท�ำใหเขำใจ 
ผิดได หรือ

   • บริษัทฯ ท�ำผิดสัญญำอื่นใดที่อำจท�ำไวกับเรำ 
หรือ

   • บริษัทฯ ยุติกำรด�ำเนินกิจกำรทั้งหมดหรือ
ในสวนที่ส�ำคัญของตน หรือ

   • บริษัทฯ มีหนี้สินลนพนตัว หรือมีกำรประกำศ 
วำ หรือถือตำมกฎหมำยวำมีหนี้สินลนพนตัว 
หรือไมสำมำรถช�ำระหนี้ของตนได หรือพัก
กำรช�ำระหนี้ของตน หรือ

   • บริษัทฯ ด�ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เขำสูกำรประนอมหนี้ หรือจัดกำรเกี่ยวกับหนี้
ที่มีกับเจำหนี้รำยใดรำยหนึ่งของตน หรือ

   • ในกรณีที่เปนบริษัทจ�ำกัด และบริษัทฯ ยื่น
ค�ำรองขอเลิกกิจกำร หรือบริษัทมีมติใหเลิก
กิจกำร หรือมีกำรแตงตั้งผูพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ผูจัดกำรทรัพย์สิน หรือ

   • ในกรณีที่เปนหำงหุนสวน และมีกำรเลิกกิจกำร
หำงหุนสวน หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของหุนสวนโดยไมไดรับควำมยินยอมเปน 
ลำยลักษณ์อักษรลวงหนำจำกเรำ หรือ

   • บริษัทฯ เปนทรัสตีของทรัสต์ และทรัสต์ได 
สิ้นสุดลง (หรือผูรับประโยชน์ของทรัสต์มีมติ
ใหทรัสต์สิ้นสุดลง) บริษัทฯ ยุติกำรเปนทรัสตี

หรือยุติกำรถือครองทรัพย์สินที่อยูในทรัสต์ 
ในนำมของตนหรือยุติกำรไดรับกำรรับผิด
ชดใชจำกทรัพย์สินที่อยูในทรัสต์หรือท�ำผิด
สัญญำทรัสต์ในสำระส�ำคัญ

ข)  เมื่อมีกำรยกเลิกบัญชี BTA แลว ภำระผูกพัน 
ของบริษัทฯ ที่คงคำงภำยใตเงื่อนไขกำรใช 
บัญชีนี้ (รวมถึงภำระในกำรช�ำระสินคำและ
บริกำรทั้งหมดถึงวันยกเลิก) จะยังคงอยูตอไป
จนกวำจะไดมีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันนั้นแลว

ค)  หำกเรำท�ำกำรพักกำรใชบัญชี BTA เรำจะ 
ไมเสียสิทธิใดๆ ของเรำภำยใตเงื่อนใขกำรใชนี้ 
หรือสิทธิตำมกฎหมำย และเงื่อนไขกำร
ใชเดียวกันนี้จะบังคับใช หำกและเมื่อมีกำร
ยกเลิกกำรพักกำรใช ทั้งนี้ใหอยูภำยใตบังคับ
ของขอ 18

18. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้
เอเม็กซ์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได โดย
เรำจะแจงใหทำนทรำบลวงหนำถึงกำรเปลี่ยนแปลง 
ใดๆ ไมนอยกวำเจ็ด (7) วัน (ในกรณีเรงดวน) หรือ
สำมสิบ (30) วัน บริษัทฯ จะยังคงผูกพันตอกำร
เปลี่ยนแปลงดังกลำวเวนแตบริษัทฯ จะแจงแก 
เอเม็กซ์เปนลำยลักษณ์อักษรวำตองกำรยกเลิกบัญชี 
BTA ของตนเองหำกทำนยังคงใชบัญชี BTA ตอไป
หลังจำกมีกำรแจงกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใชแลว 
ถือวำทำนตกลงตำมกำรเปลี่ยนแปลงนั้น

19. หลักฐาน
ส�ำเนำไมโครฟล์มของเอกสำรใดเกี่ยวกับบัญชีของ 
ทำนที่อยูกับเรำ หรือที่ไดมำจำกขอมูลที่เรำไดรับ
ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใหถือวำเปนหลักฐำนที่ยอมรับ
ไดในชั้นศำลเกี่ยวกับเนื้อหำของเอกสำรนั้นไมวำเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม

20. การไม่สละสิทธิ
กำรละเวน ควำมลำชำ หรือกำรไมใชอ�ำนำจหรือสิทธิ 
ใดๆ ภำยใตเงื่อนไขกำรใชบัญชีนี้ ไมถือเปนกำร 
สละสิทธิในอ�ำนำจหรือสิทธินั้น และกำรใชอ�ำนำจ



 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 ขอตกลงการใชบัญชีสำาหรับการเดินทางของ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

หรือสิทธินั้นครั้งเดียวหรือเพียงบำงสวน ไมเปน 
กำรจ�ำกัดมิใหใชอ�ำนำจหรือสิทธินั้นเพิ่มเติมและ
ไมเปนกำรจ�ำกัดอ�ำนำจหรือสิทธิอื่นแตอยำงใด

21. การสวมสิทธิ
หำกบริษัทคูคำไมจัดสินคำหรือบริกำรใหแกบริษัทฯ 
ตำมที่ไดเรียกเก็บคำสินคำและบริกำรในบัญชี BTA 
แลว เรำอำจใชดุลยพินิจของเรำท�ำกำรเครดิต 
คำสินคำและบริกำรในบัญชี BTA หำกเรำด�ำเนินกำร
เชนนั้นถือวำ ทำนไดแตงตั้งเรำโดยเงื่อนไขกำรใชนี้ 
ใหเปนผูรับมอบอ�ำนำจของทำนในกำรติดตำม 
เรียกรองสิทธิที่มีตอบริษัทคูคำนั้นในนำมของทำน
โดยคำใชจำยของเรำเอง ทั้งนี้รวมถึงแตไมจ�ำกัด
เพียงกำรออกเสียงลงคะแนน และพิสูจน์หนี้ตำม
กระบวนกำรใดๆ ที่เกี่ยวของกับกำรมีหนี้สินลน 
พนตัว กำรพิทักษ์ ทรัพย์ หรือกระบวนกำรทำง 
กฎหมำยใดๆ  ตอบริษัทคูคำ ทำนตกลงจะแตงตั้งเรำ
เมื่อเรำไดทวงถำมถึงสิทธินั้น

22. กฎหมายที่ใช
ใหใชกฎหมำยไทยบังคับแกเงื่อนไขกำรใชบัญชีฉบับนี้

ขอมูลผูใชงานที่เป็นเจาของบัญชี BTA
หำกทำนตองกำรเสนอชื่อบุคคลที่จะท�ำกำรจอง 
โดยใชบัญชี BTA กรุณำระบุลงในรำยกำรดำนลำง 
เมื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมำยโทรศัพท์เพื่อท�ำกำรจอง 

โปรดแจงหมำยเลขบัญชี BTA หรือขอมูลอำงอิง 
อื่นๆ ที่ไดตกลงไวเพื่อเปนกำรยืนยันขอมูล  
โปรดเขียนดวยตัวพิมพ์ใหญทั้งหมด

การมอบอำานาจแก่ลูกคา 
บริษัท, หนวยงำน, พันธมิตร หรือนิติบุคคลหรือ
องค์กรอื่นๆ (“บริษัท”) ที่กลำวถึงขำงตนไดขอเปด
บัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
(American Express Business Travel 
Account “BTA”) ในนำมของบริษัท โดยเจำหนำที่
ผูลงนำมไดอำนเงื่อนไขกำรใชงำน BTA ซึ่งไดแนบมำ
ส�ำหรับและเปนในนำมของบริษัท และทำงบริษัทได 
ยอมรบัที่จะผูกมัดและรับผิดชอบในกำรเปลี่ยนแปลง 
ตำงๆ  ที่เกิดขึ้นกับเงื่อนไขเหลำนี้ ทำงบริษัทไดมอบ
อ�ำนำจแก บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด 
(“Amex”) ในกำรติดตอเจำหนำที่ธนำคำรของบริษัท
หรือแหลงขอมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจ�ำกัดเพียง 
ตัวแทนผูรำยงำนดำนเครดิต เพื่อรวบรวมขอมูลใดๆ 
ที่ Amex ตองใชเพื่อเปดบัญชี BTA ทำงบริษัท 
ยอมรับวำแบบฟอร์มฉบับนี้อำจถูกยอขนำดเพื่อเก็บ
ลงในฟล์มขนำดเล็กหรือท�ำใหมในรูปแบบใดๆ ได 
โดย Amex เพื่อเก็บไวเปนหลักฐำนที่ทำงบริษัท
ไดแจงขอเปดบัญชี BTA ทั้งนี้ เจำหนำที่ผูลงนำม 
ใหกำรรับรองตออเมริกัน เอ็กซ์เพรส วำไดรับอ�ำนำจ 
อยำงถูกตองจำกบริษัท ในกำรเปดบัญชี BTA  
ในนำมของบริษัท



IMPORTANT
Before you use the American Express Business Travel Account, please read these 
Conditions thoroughly.

If you use the Account, you will be agreeing to these Conditions and they will 
govern your use of the Account.

If you do not wish to use the Account, please notify American Express in writing by 
registered mail on Company letterhead signed by an authorised person, to: The 
Manager, Global Corporate Services, American Express (Thai) Co., Ltd. 388 S.P. 
Building, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400. You acknowledge that 
you will use the Account for business purpose only.

1.   DEFINITIONS
“You”  “your”  and  the  “Company”  mean  the  firm,  corporation, partnership  
or  other  entity  requesting  an  American  Express  Business Travel Account.
“We”, “our” and “us” and “Amex” means American Express (Thai) Co., Ltd.
“The Account”, “Account” and “BTA” means American Express Business Travel 
Account.
“Charge” means scheduled airline tickets, departure taxes, travel insurance 
premiums, visa fees, and other travel charges, as may be designated by Amex 
from time to time.
“Travel Office” refers to your designated travel agency.
“Account User” means an individual authorised by you to make travel 
reservations and thereby incur Charges on an Account.
“ROC” refers to Record of Charge. A Record of Charge evidences the purchase 
price of any Charge.
A BTA is a business account, which enables the Company to centralise Charges 
booked through a Travel Office and to be billed each month for the Charges by Amex.

2.   LIABILITY FOR CHARGES
a) You are solely liable to pay us for all Charges billed to the Account.
b) You are not liable for unauthorised Charges on any Account, which means 

Charges that did not benefit either you or the Account User and were incurred 
by someone who was not the Account User and who had no actual, implied, or 
apparent authority to use the Account.

c) You must notify us as soon as you become aware or have reason to suspect 
that an Account is at risk of being misused.

d) The Company agrees to indemnify Amex for any non-business use of the BTA 
except where such charges are unauthorised as set out in clause 2.b.

3.   USE OF THE BTA
a) Once the Company’s request for a BTA has been approved by Amex, we will 

provide you with a BTA number. Amex will not issue plastic cards to the 
Company or any Account Users for BTA.

b) The Travel Office will accept Charges from Account Users of the Company (as 
referred to in condition 6) and bill them to the Company’s BTA. The Travel 
Office will prepare appropriate Record of Charge forms (“ROC”) showing the 
BTA number quoted by the Company.

c) Upon receipt of a ROC, Amex shall debit or credit the amount of the Charge to 
the Company’s BTA, as appropriate.

d) Amex shall send a monthly statement of Charges directly to the Company for 
payment.

e) The Company agrees to be bound by the normal terms and conditions 
governing the booking of travel at any Travel Office. This shall include, but is not 
limited to the obligation to pay applicable cancellation fees. With respect to the 
handling of the BTA or of any Charge, the BTA conditions take precedence.

f) You must not use the BTA if an application to wind-up the Company has been 
made by any person (unless the application has been dismissed), or if the 
shareholders of the Company pass a resolution for its liquidation or if the 
Company has a receiver, receiver and manager, administrator or provisional 
liquidator appointed over it or any of its assets.

g) You must not use the BTA if you do not honestly expect to be able to pay your 
Account in full on receipt of your monthly statement. 

h) We reserve the right to deny authorisation of any Charge you wish to make. 
Also, we may discontinue or suspend your use of the Account to make 
Charge, or for any other purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you for any reason relating to your credit status or the 
Account, value or type of the transaction, balance outstanding, fraud, 
dishonesty or otherwise in accordance with the laws or regulations of the 
relevant jurisdiction.

4.   PAYMENT OF CHARGES
a) You agree to pay all Charges shown on each monthly Account statement upon 

receipt.
b) You agree not to deduct or withhold, without our prior approval, any amount 

shown as due on any Account statement. If you believe any Charge shown on 
a statement is in error or in dispute:

 (i)  you may notify us that you did not incur such Charge, we will cancel such 
Charge or if payment has already been made, we will recredit your 
Account unless we can prove that it arose as a result of your actions, or

 (ii) you may cancel an order to purchase goods or services by informing us of 

your intention within forty five (45) days of making such order or within 
thirty (30) days of the date agreed in writing for the delivery of goods or 
the provision of such services, we will cancel such Charge if you can 
establish by providing supporting evidence that the provider of the goods 
or services has not performed its obligations in accordance with the 
contract. If a recredit to your Account is required, it will be made within 
thirty (30) days of you informing us or within sixty (60) days if the 
transaction is incurred offshore.

c) You must always pay us in Thai Baht.

5. LIQUIDATED DAMAGES
a) If we do not receive full payment of the Charges billed in any monthly 

statement by the date of the next statement, the unpaid previous balance will 
be identified in the next statement.

b) We shall be entitled to charge liquidated damages on any part of the unpaid 
previous balance, which is not paid within fifteen (15) days of the date of the 
statement in which that unpaid previous balance is first identified.

c) Amex  may  apply  liquidated  damages,  which  will  be  billed  in  the next 
statement after that. If this happens, we also charge liquidated damages on all 
new Charges in the statement where the unpaid previous balance is first 
identified which remain unpaid by the date of the statement in which 
liquidated damages are charged.

d) Unless otherwise agreed by Amex, liquidated damages are charged at a rate of 
sixteen percent (16%) per annum of outstanding balance.

6.   CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the Charge is 
processed by American Express, which may not be the same date on which you 
made your Charge as it depends on when the Charge was submitted to American 
Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the conversion will be made through 
U.S. dollars, by converting the Charge amount into U.S. dollars and then by 
converting the U.S. dollar amount into Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it 
will be converted directly into Thai Baht. Unless a specific rate is required by 
applicable law, you understand and agree that the American Express treasury 
system will use conversion rates based on interbank rates that it selects from 
customary industry sources on the business day prior to the processing date, 
increased by a currency conversion risk factor of 2.5%. If Charges are converted by 
third parties prior to being submitted to us, any conversions made by those third 
parties will be at rates selected by them.

7.    ACCOUNT USERS
The Company must designate in writing Account Users. The Company is 
responsible for notifying the Travel Office of any changes to that list. Amex shall be 
entitled to rely upon the accuracy of this or an updated version of this list provided 
an update is received from the Company on Company letterhead and signed by an 
authorised officer. Amex shall also be entitled to hold the Company responsible for 
all Charges incurred on the BTA by such authorised individuals or individuals who 
reasonably appear to be such Account Users.

8.    ENFORCEMENT EXPENSES
The Company will indemnify Amex for all reasonable costs in recovering or 
attempting to recover Charges from you, including legal fees, except as prohibited 
by law.

9.    BILLING ADDRESS
The Company must notify Amex immediately of any change in its name or billing 
address. We may charge an additional annual administration fee where any billing 
address is outside Thailand.

10.  LATE OR PART PAYMENTS
Amex may, in its discretion, accept late or part payments or any payment 
described as being in full or in settlement of a dispute.  If we do, we shall not lose 
any of our rights under these Conditions or at law and it does not mean we agree 
to change these Conditions. We may credit part payments to any of the 
outstanding Charges. 

11.   DISHONOURED PAYMENTS
If Amex receives a cheque, which is not honoured in full, the Company agrees to 
pay us the dishonoured amount plus a penalty fee in the amount of Baht two 
hundred (200) per transaction (exclusion of value added tax).

12.  PROBLEMS WITH SUPPLIERS
Amex  is  not  liable  for  any  act  or  omission  of  any  air  carrier,  or  other 
supplier providing goods or services including any defect or deficiency in goods or 
services and any representation made in a supplier’s brochures or advertisement. 
The Company must raise any claim or dispute direct with the supplier concerned, 
and the Company is not entitled to withhold payment from Amex because of such 
a claim or dispute.

13.  CHANGING TRAVEL AGENTS
If ceasing employment of the services of the nominated Travel Office, the BTA for 
the Travel Office will be closed. Any outstanding amounts on this BTA will require 
immediate payment. Subject to approval by Amex, you may apply for a BTA for use 
at your new Travel Office.

AMERICAN EXPRESS® BUSINESS TRAVEL ACCOUNT AGREEMENT 



14.  TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in any 
country in respect of the BTA, your use of it, or any other transaction on the 
Account.

We may charge to your Account in advance the full amount or a reasonable part of 
that tax, duty or other charge (as determined by us) except as prohibited by law.

15.  TAX
The Company must comply with any tax laws governing the use of the BTA, and 
you agree to indemnify us against any consequence of your failure to comply.

16.  PRIVACY
a) Collection of Personal Information
 You consent, and you have procured consent from relevant third parties 

(including Account Users), to us collecting during the operation of the 
Account, any personal identifiable information: (1) provided by you at our 
request via the application form or otherwise; (2) received from third parties; 
(3) publicly available; or (4) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (3) (“Personal Information”). Such Personal Information 
includes but is not limited to: (a) names; (b) identification or passport 
numbers; (c) addresses; (d) contact numbers; (e) email addresses; (f) 
employment details; (g) financial information; (h) credit information; and (i) 
criminal records. 

 You acknowledge that some of the Personal Information may be collected 
without consent in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 
2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of any Personal 
Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions and necessary 
for the provision of our products or services, or where you request that we 
suspend our use of any Personal Information necessary for the provision of 
our products or services: (1) we may not be able to provide you any Account, 
products or services that you require; (2) you may not be able to use the 
Account; and/or (3) we may cancel the Account.

b) Disclosure of Personal Information
 You consent, and you have procured consent from the relevant third parties, 

to the disclosure of Personal Information that you have provided us to: (a) 
companies within the worldwide American Express group of companies 
(“Amex Group companies”); (b) third parties who process transactions 
submitted by Service Establishments on the American Express network where 
you use the Account worldwide; (c) processors and suppliers we or any other 
Amex Group companies may engage; (d) the providers of services and 
benefits associated with your Account; (e) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection agencies 
and lawyers; (f) parties (including Service Establishments) who accept 
payment for goods and/or services purchased by you using the Account; (g) 
co-branded partner of Amex set out in the Terms and Conditions governing 
use of your Account; (h) banks, financial institutions, government agencies, 
statutory boards or authorities in Thailand or elsewhere; (i) anyone to whom 
we may transfer contractual rights; and/or (j) any other party approved by 
you or to whom we consider it in our interests to make such disclosure.

c) Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent, and you have procured consent from the relevant third parties, 

to the collection, use or disclosure of Personal Information, including 
information aggregated or combined with other information, such as identity 
and transaction pattern data, for any of the following purposes: (a) 
conducting KYC checks, credit analysis and issuance of any Account; (b) 
delivering our products and services to you and your company, including but 
not limited to the management, administration, service and operation of the 
Account; (c) improving our products and services, including but not limited to 
monitoring telephone calls between you and us; (d) conducting data analytics, 
research and analysis; (e) processing and collecting Charges on your Account; 
(f) managing the benefits and/or insurance programs in which you are 
enrolled; (g) advertising and marketing our products and services, and those 
of our third party business partners; (h) managing risks relating to our 
business, including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or financing of any Amex Group companies or a portion 
of such company or of any of the business or assets of such company; and (j) 
complying with legal or regulatory requirements. 

 You agree that the Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you or the relevant third party 
gives specific permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the 
terms of the PDPA.

d) Updating Personal Information
 You agree that during the life of the Account, you will update American 

Express of any change to the Personal Information, and assist American 
Express to ensure that any Personal Information such as personal background 
details (e.g. job or business information) and/or latest financial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, complete 
and not misleading, including responding to American Express’ request (which 
may be made from time to time) for any updated Personal Information.

e)  Third Party Consents
 Where you: (1) provide us with information relating to a third party (including 

Account Users and authorized account managers); or (2) where you purchase 
goods and/or services on behalf of a third party, you confirm that you have 

informed that third party and obtained all necessary consent from that third 
party in accordance with applicable laws (including the PDPA) to the 
disclosure to us and/or processing of his or her information by us and such 
other parties set out in section B (Disclosure of Personal Information) above. 

f)  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our affiliates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information relating 
to you to credit bureau companies as required by the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to time. We may ask 
credit information company(ies) or any other consumer reference agencies for 
information on your credit history or any other information as allowed under 
the Credit Information Business Act 2002 (B.E. 2545), and information 
concerning your Account may be furnished by us to credit information 
company(ies) or any other consumer reference agencies, banks or other 
creditors. We may exchange any Information we received about you with our 
affiliates or consumer credit bureaus, including but not limited to any credit or 
other Information we may obtain from your application or credit reports, to 
carry out credit checks and other assessments. We may inform the bureaus of 
the current balance on your Account and we may tell them if you do not make 
payments when due. They will record this information and may share this with 
other organisations in accordance with their legal powers and obligations. 
Where we disclose your Information in accordance with this Section F, you 
agree and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

g) We and other Amex Group companies may use the Personal Information to 
identify goods and services in which you may be interested; and market offers 
to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, via the internet or using other 
electronic means) in relation to such goods and services. You agree that the 
consent will remain in place until it is withdrawn it or your Account is 
terminated.

 You may at any time opt out of such marketing offers by contacting our 
Customer Care Professional at telephone 02 273 5566 to update your privacy 
preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the information we 
hold about your marketing preferences is up to date.

h)  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record telephone calls 
between us to assure the quality of our customer service.

i)  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C (Purposes of 
Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of Personal Information outside Thailand to 
jurisdictions that may not protect the Personal Information to the standards 
under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure the same level of 
protection for the Personal Information in other jurisdictions outside Thailand. 

j)  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for as long as 

is appropriate for our business or legal purposes, which is the life of your 
Account plus 11 years after termination of your Account, unless otherwise 
required by applicable law. 

k)  Your Rights
 Any individual, whose Personal Information is in our possession or control, is 

entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw his/her consent to 
the collection, use or disclosure of his/her Personal Information, unless there 
is a restriction of the withdrawal of consent by law or the contract that benefits 
the individual; (b) request the access to and/or obtain a copy of information 
held by us about the individual or the Account (where the individual is the 
authorised to act on behalf of the company) or the disclosure of details on 
how the individual’s Personal Information may be collected without his/her 
consent; (c) request the transfer of his/her Personal Information in machine 
readable formats to other parties; (d) object to the collection, use or 
disclosure of his/her Personal Information under such circumstances as set 
out in the PDPA; (e) request the destruction or anonymization of his/her 
Personal Information under such circumstances as set out in the PDPA; (f) 
request the suspension of use of his/her Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure his/her 
Personal Information remains correct, up-to-date, complete and not 
misleading, and if we reject his/her request, we will in accordance with Section 
39 of the PDPA make a record of the request and reasons for rejecting the 
request; and (h) file a complaint if we, our employees, or contractors breach or 
violate the PDPA or other notifications issued in accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the costs of 
complying with the requests (b) and (c) above. Please make such requests in 
writing to the Data Privacy Officer, whose details are set out in section L (Data 
Privacy Officer) below. 

l)  Data Privacy Officer
 If you have any requests set out in Section K (Your Rights) above, please 

contact our Data Privacy Officer in writing at: 
 Data Privacy Officer, American Express (Thai) Company, Limited, The Data 

Privacy Office, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, 
Bangkok 10400, Thailand



m)  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing any 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your request 
in writing to our Data Privacy Officer

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use or 
disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services may 
impact your use of products and services as mentioned in Condition A. above.

17.   CANCELLATION AND SUSPENSION
a) Either party may cancel the BTA upon giving sixty (60) days written notice to 

the other party at the address noted in these Conditions, except we may 
cancel or suspend your right to use the BTA at any time where we believe 
there is an immediate financial risk to us. For example, but not limited to:

 • unauthorised Charges made to a BTA or
 • the Company fails to pay us any amount when it is due; or
 • the Company fails to comply with these Conditions; or
 • any statement made by the Company to us in connection with your Account 

is false or misleading; or 
 • the Company breaches any other agreement that it may have with us; or
 • the Company ceases to carry on all or a material part of its business; or
 • the Company is, states that it is, or is presumed by law to be, insolvent or 

unable to pay its debts, or otherwise suspends payment of its debts; or
 • the Company takes a step for the purpose of entering into a compromise or 

arrangement with any of its creditors; or
 • the Company is a corporation and: a petition for the winding-up of the 

Company is issued, or the Company passes a resolution for its winding-up, 
or has a receiver or administrator appointed over any of its assets; or

 • the Company is a partnership and: the partnership is dissolved or there is a 
change in the constitution of the partnership without our prior written 
consent; or

 • the Company is the trustee of a trust and: the trust terminates (or its 
beneficiaries resolve to do so), the Company ceases to be the trustee or to 
hold the trust property in its name or to be able to be indemnified out of the 
trust property, or commits a material breach of trust.

b) Upon cancellation of the BTA, the Company’s outstanding obligations under 
these Conditions (including the obligations to make payment for all Charges 
up to the date of cancellation) shall continue until they have been performed. 

c) If we do suspend the BTA do not lose any of our rights under these Conditions 
or at law and these same Conditions shall apply if and when such suspension 
is lifted subject to Condition 18.

18.   CHANGING THESE CONDITIONS
Amex has the right to change these Conditions at any time. We shall notify you of 
any change at least seven (7) days (in the case of urgency) or thirty (30) days in 
advance. The Company will be bound by these changes unless it notifies Amex in 
writing that it elects to cancel its BTA. By continuing to use the BTA after 
notification, you agree to the change.

19.   EVIDENCE
A copy of a microfilm of any document relating to your Account with us or 
produced from data received by us electronically shall be admissible in the courts 
to prove the contents of that document for any purpose.

20.  NO WAIVER OF OUR RIGHTS
No forbearance, delay or failure on our part to exercise any power or right under 
these conditions shall operate as a waiver of such power or right nor shall any 
single or partial exercise of any such power or right preclude any further exercise 
of that or any other power or right.

21.   SUBROGATION
If a supplier does not provide the Company with the goods or services charged to 
the BTA, we may at our discretion credit the BTA for the amount charged. If we do 
so, you hereby appoint us your attorney to pursue any right you may have against 
the supplier in your name but at our cost including but not limited to, voting and 
proving in any insolvency, administration or commencing any proceedings against 
the supplier. You agree to assign to us on demand any such rights.

22.  GOVERNING LAW
These Conditions are governed by the laws of Thailand.

PROPRIETARY BTA USER INFORMATION
If you wish to nominate selected persons to make booking using the BTA, please 
list them below. When calling to make a booking, authorised persons shall quote 
the BTA account number, or another agreed reference, for verification purposes.
Please use BLOCK CAPITALS.

CLIENT AUTHORISATION
The firm, corporation, partnership or other entity or organisation (“the Company”) 
named above requests that an American Express Business Travel Account (“BTA”) 
be opened in the name of the Company. The undersigned officer has read the BTA 
Conditions of Use attached for and on behalf of the Company and the Company 
thus agrees that it will be bound by them and be liable for charges in accordance 
with these conditions. The Company authorises American Express (Thai) Co.,Ltd. 
(“Amex”) to contact the Company’s banker  or  any  other  source,  including  but  
not  limited  to  Credit  Reporting  Agencies  to  obtain  any  information  Amex  
requires  to establish the BTA. The Company agrees that a microfilmed or other 
reproduction of this form may be produced by Amex as evidence of the Company’s 
request to open the BTA. The undersigned warrants to American Express that he/
she is duly authorised by the Company to open the BTA in the name of the 
Company. 

AMERICAN EXPRESS ®  BUSINESS TRAVEL ACCOUNT CONDITIONS OF USE(CONTINUED)



บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

บัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง American Express®

1.  อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

 อัตราดอกเบี้ย ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมช�าระล่าช้ากว่าก�าหนด 16% ต่อปีของยอดค้างช�าระ

  ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น (แผนการผ่อนช�าระ) ไม่มี

  วันเริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมใช้บัตร หรือค่าปรับในการช�าระหนี้
ล่าช้ากว่าก�าหนด

45 วัน จากวันที่สรุปยอดรายการ

2. อัตราการผ่อนชำาระคืนขั้นตำ่า ไม่มี

3. ระยะเวลาการชำาระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หากชำาระตามกำาหนด) ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย

4.  ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท(1)   

   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ครั้งเดียว): ไม่มี

   ค่าธรรมเนียมอนุมัติบัตรด่วน ไม่มี

   ค่าธรรมเนียมรายปีี (ต่อปี): สมาชิกภาพของบัตร ไม่มี

5.  ค่าธรรมเนียมในการชำาระเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

   หักเงินจากบัญชีธนาคารโดยตรง ไม่คิดค่าบริการ

 ช�าระที่จุดบริการช�าระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่คิดค่าบริการ

 ช�าระด้วยเช็คหรือธนาณัติ ไม่คิดค่าบริการ

ชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท์) ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(2)/ต่างจังหวัด (บาทต่อรายการ)

เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนาคารกรุงเทพ 15/30 15/30 ฟรีค่าธรรมเนียม 15/30

ธนาคารกสิกรไทย 15/50 15/20 ฟรีค่าธรรมเนียม 15/25

ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีให้บริการ 15/35 ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่มีให้บริการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15/30 10/20 ฟรีค่าธรรมเนียม 10/20

ธนาคารยูโอบี 10/20 10/20 ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่มีให้บริการ

6. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน) กรณีหาย/ชำารุด  
      และอื่นๆ(1) ไม่คิดค่าบริการ

7. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญช(ี1) 23.37 บาท/หน้า

8. ค่าธรรมเนียมการขอสำาเนาใบบันทึกการขาย(1)

 ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายภายในประเทศ ไม่คิดค่าบริการ

 ส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ไม่คิดค่าบริการ

9. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ ไม่คิดค่าบริการ

10. ค่าปรับกรณีเช็คคืน(1) 200 บาท/ครั้ง

11. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามให้ชำาระหนี้ ไม่คิดค่าบริการ

12. ค่าธรรมเนียมในการชำาระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่  
     หน่วยงานราชการ ไม่มี

13. ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน(3) ร้อยละ 2.5%

หมายเหตุ – N/A หมายถึง “ไม่เกี่ยวข้อง”    
(1)  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2)  เขตปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี
(3)  หากท่านซ้ือสินค้าหรือบริการในเงินสกุลอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินบาท บริษัทจะแปลงยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินบาท ณ วันท่ีบริษัทได้ท�าการบันทึกยอดค่าใช้จ่ายน้ัน ซ่ึงอาจมิใช่เป็นวันเดียวกับวันท่ีท่านได้ซ้ือ

สินค้าหรือบริการ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับว่าจะมีการส่งยอดค่าใช้จ่ายมาเรียกเก็บจากบริษัทเม่ือใด หากยอดค่าใช้จ่ายมิใช่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีการแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อน จากน้ันจึง 
แปลงค่าจากดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินบาท หากยอดค่าใช้จ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีการแปลงเป็นค่าเงินบาทโดยตรง 

ท่านยอมรับและตกลงว่าการแปลงค่าเงินจะกระท�าโดยระบบการเงินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารที่ระบบเลือกจากแหล่งข้อมูลในวันท�าการก่อนวันที่จะมีการ
บันทึกยอดใช้จ่ายบวกด้วยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราร้อยละ 2.5 อนึ่ง ถ้ามีการแปลงค่าเงินโดยบุคคลที่สามก่อนที่จะมีการเรียกเก็บจากบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับการแปลงค่าเงินจะเป็น
อัตราแลกเปลี่ยนที่บุคคลที่สามเป็นผู้เลือกใช้กับการแปลงค่าเงินนั้น

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้ทาง www.americanexpress.co.th หรือ ติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตร

americanexpress.co.th
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด
®เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
อาคาร S.P., เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมหานคร 10400, ประเทศไทย
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AMERICAN EXPRESS (THAI) CO., LTD.
DETAILS OF INTEREST RATE, PENALTY CHARGE, FEES AND OTHER SERVICE CHARGES

American Express® Business Travel Account

1.  Interest Rate, Penalty Charge, Fees an Other Service Charges

 Interest Rate N/A

 Credit Usage Fee N/A

 Late Payment Fee 16% per annum of Outstanding Balance

  Fees or Other Service Charges (Extended Payment Plan) N/A

  Start Date of Interest and Credit Usage Fee or Late Payment Fee 45 days from statement date

2. Minimum Repayment N/A

3. Grace Payment Period N/A (No Interest on Charge Card)

4.  Card Fees by Type(1)   

   Joining Fee (one time) N/A

   Urgent New Fee N/A

   Annual Fee (per annum): Card Membership N/A

5.  Payment Fee (VAT Inclusive)

   Direct Debit Free of Charge

 Over the Counter at American Express Free of Charge

 Payment by Cheque or Money Order Free of Charge

Over the Counter and Electronic Payment Channels (ATM, 
Internet, Phone Banking) at the Participating Commercial Banks

Bangkok and Greater Bangkok area(2)/Upcountry area (Baht per transaction)

Counter ATM Internet Phone

Bangkok Bank 15/30 15/30 Free of Charge 15/30

Kasikorn Bank 15/50 15/20 Free of Charge 15/25

Siam Commercial Bank Service not available 15/35 Free of Charge Service not available

Bank of Ayudhya 15/30 10/20 Free of Charge 10/20

United Overseas Bank 10/20 10/20 Free of Charge Service not available

6. Card Replacement Fee(1) Free of charge

7. Request Fee for Statement(1) 23.37 Baht/Page

8. Request Fee for Record of Charge(1)

 Domestic Charge Free of charge

 Overseas Charge Free of charge

9. Disputed Charge Free of charge

10. Returned Cheque Fee(1) 200 Baht per returned cheque

11. Credit/Collection Administration Fee Free of charge

12. Fees related to payment to governmental agency N/A

13. Currency Conversion Risk Factor(3) 2.5%

Remarks - N/A is "Not Applicable"
(1) All Fee are excluding VAT
(2) Greater Bangkok areas = Samutprakarn, Nonthaburi and Patumthani
(3)  Spending in foreign currency: If you make a charge in a currency other than Thai Baht, that charge will be converted into Thai Baht. The conversion will take place on the 
date the charge is processed by overseas American Express, which may not be the same date on which you made your charge as it depends on when the charge was 
submitted to American Express. If the charge is not in US Dollars, the conversion will be made through US Dollars, by converting the charge amount into US Dollars and 
then by converting the US Dollars amount into Thai Baht. If the charge is in US Dollar, it will be converted directly into Thai Baht.
You understand and agree that the overseas American Express treasury system will use a conversion rate based on interbank rates that it selects from customary industry 
sources on the business day prior to the processing date, increased by a Currency Conversion Risk Factor assessment on such charges. If charges are converted by the third 
parties prior to being submitted to American Express, any conversion made by those third parties will be at rates selected by them.
To check the preliminary exchange rates for reference, please visit www.americanexpress.co.th or contact Customer Service Department.
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