
WARNING!!
• In case you lose your Card, please immediately inform us to suspend your Card. 

You and/or the Company, depending on the type of liability, must be responsible 
for any transactions made before the suspension.

• 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 Card.

ขอควรระวัง!!
• กรณีบัตรหายใหรีบแจงอายัด เนื่องจากทาน และ/หรือ บริษัท (ขึ้นอยูกับประเภทความ

รับผิดชอบ) ตองรับผิดชอบยอดใชจายกอนแจงอายัด
• หากชำระไมครบหรือชำระลาชา ทาน และ/หรือ บริษัท (ข้ึนอยูกับประเภทความรับผิดชอบ) 

จะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมชำระลาชากวากำหนด
• โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง่ือนไขกอนลงลายมือช่ือหลังบัตร

For security reasons,
please sign the back of the Card immediately.

เพ่ือความปลอดภัย โปรดลงลายมือช่ือของทาน
ท่ีดานหลังบัตรทันทีท่ีไดรับบัตร

GLOBAL
COMMERCIAL SERVICES

บัตรบร�ษัทอเมร�กัน เอ็กซ�เพรส®

THE AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในวงเง�นที่จำกัด
Limited Liability

IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เ      ง�่      อ      น      ไ      ข

สัญญาการเป�นสมาชิกบัตร
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ�เพรส (ไทย) จํากัด

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส งมอ บสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  ( ข )  กา รส งมอบสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ต รใด  ๆ  ( ข )  การส งมอบสิ นค าและบ ริ ก า ร
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส งมอบสิ น ค าแล ะบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว

ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง
ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ

สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส งมอ บสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี

บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  ( ข )  กา รส งมอบสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ต รใด  ๆ  ( ข )  การส งมอบสิ นค าและบ ริ ก า ร
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส งมอบสิ น ค าแล ะบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส งมอ บสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  ( ข )  กา รส งมอบสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ต รใด  ๆ  ( ข )  การส งมอบสิ นค าและบ ริ กา ร
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส งมอบสิ น ค าแล ะบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส ง มอบ สิ นค าและบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

อ อ กบั ตรใ ด  ๆ  (ข )  การส งมอ บสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  ( ข )  กา รส งมอบสิ นค าแ ละบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ต รใด  ๆ  ( ข )  การส งมอบสิ นค าและบ ริ ก า ร
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซ่ึงแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับน้ีใหละเอียดถ่ีถวน ท้ังน้ี
ก็เพราะไมวาจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือช่ือหรือการนํา
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอท่ีกําหนดลง
ในเง่ือนไขน้ี สัญญาฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงขอกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการท่ีทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เม่ือทานไดอานสัญญาน้ี โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีแนบมาดวยกันน้ี คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องคกร หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงมีช่ือของ
บริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” “ของเรา” และ 
“แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกทาน คําวา “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบัตรตออายุ การออกบัตรใหใหม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมท่ี
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการท่ีไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บในกรณีท่ีมี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีท่ีผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายท้ังหมด
ท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด สําหรับ
รายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือจุดประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจายใหทาน
โดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะท่ี “รานคา” เทาน้ัน  
รานคา คือ สถานท่ีใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพ่ือการยอมรับบัตรได เม่ือ
รานคาไดยอมรับบัตรเพ่ือเปนการชําระคาซ้ือสินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซ่ึงทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนท่ีวาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวน้ันหรือไม

เม่ือรานคาท่ีทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตรได

รองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือช่ือในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือช่ือเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหลังของบัตร การท่ีทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว จะไม

ลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการน้ัน 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดนําบัตรท่ีไดออก

ใหแกทานไปใชไมวาจะเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอ่ืนใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท้ังมวล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีท่ีทานได ซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง 

หรือ บริการใดๆ โดยการใชบัตรแตอยางไรก็ตามถาหากวา

รานคาน้ันยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาท่ียอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวน้ันจะถูกนําไปหักกับจํานวนหน้ีท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

รานคาเหลาน้ีจะยอมรับคาซ้ือส้ินคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพ่ือการซ้ือสินคาและบริการหรือเพ่ือการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑท่ีบังคับใช
แกทองท่ีท่ีเก่ียวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และ
ไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหน้ี และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจายท้ังหมดท่ีทานกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ีมีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายท่ีไดอนุมัติใหทานใชเพ่ือ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการท้ังหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มท้ังจํานวน ท้ังน้ี
โดยเปนไปตามขอความในขอท่ี 4 ขางลางน้ีวาดวยเร่ือง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของท่ี
อยูในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เม่ือทานย่ืนคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาทาน

เปนหน้ีเราตามจํานวนท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารท่ีทานระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม หรือ

คาใชจาย ท่ี เ ก็บโดยทางธนาคารอันเ น่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปให กับทานหรือบริษัทกอนท่ีเราจะแจงให

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนท่ีทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันท่ีธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเม่ือไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนท่ีแสดงวาทานเปนหน้ีเราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับน้ัน 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซ่ึงส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซ่ึงข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหน่ึง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อ่ืนๆ เราจะยังไมนําเอาการชําระเงินน้ันเขาบัญชีบัตรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท จํานวน

เงินบาทท่ีแลกเปล่ียนมาน้ันจึงจะถูกนําไปชําระบัญชีบัตรของ

ทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ซ่ึงรวมถึงคาใช

จายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงเราตองรับภาระจาก

การแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีท่ีไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ท่ีระบุไววา

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพ่ือยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธ์ิของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินท่ีถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว ก็ไม

ถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาน้ีแตอยางใดท้ังส้ิน 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพ่ือชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินน้ันไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยน้ียังใช

กับกรณีท่ีทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพ่ือชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังส้ิน ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหน้ี 

หากวาเราไมได รับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไวในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน กอนวัน

ท่ีเราไดจัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงิน

ใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระจะปรากฏอยูใน

ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคางชําระจากงวด

กอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระจากงวดกอน

จนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง

ภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจากท่ีเรียกเก็บ

เงินจํานวนน้ันเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปนหน้ีคางชําระ

และจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีในอัตรา

รอยละหน่ึงจุดสามสาม  (1.33%) (อัตราน้ียังไมรวมภาษีมูลคา

เพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหน้ีเปนการเสร็จส้ิน

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกลาวจะมีรายละเอียด

แสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซ่ึงคาปรับท่ีคาง

อยูเปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระดวย ในการคิด

คาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใชมาตรการใดๆ 

ตามความจําเปนในอันท่ีเรียกคืนคาสินคาและบริการท่ีคงคาง

ชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเราอันเน่ืองในการออก
บัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการเก่ียวกับบัตร อีกท้ัง
ทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายตางๆ 
(รวมท้ังคาบริการทางดานกฏหมาย) ท่ีจะตองเสียไปในการใช
มาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ
ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคา
และบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท การแปลงสกุล
เงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรส ดําเนินการ
บันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจะไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคา
และบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีอเมริกัน เอ็กสเพรส ไดรับ
แจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการท่ีเปน
เงินตราสกุลอ่ืนและท่ีไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ การแปลง
สกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท 
สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีมี
กฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะทานได
ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน
ระหวางธนาคารจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันท่ี
ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ บวก
ดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 
แตในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแปลงคาสินคาและ
บริการท่ีเปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ันจะมา
ถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง
กําหนดโดยบุคคลอ่ืนน้ัน 

8. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ รวมท้ังกฏหมาย
ท่ีคลายคลึงในกาลตางๆท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใชทางบริษัทในกรณีคาเสียหาย หน้ีสิน หรือคาใชจาย
ท่ีทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน เราอาจ
เสนอขอมูลท่ีเก่ียวกับคาสินคาและบริการจากบัญชีบัตรของทาน
ท่ีใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาลเก่ียวกับธนาคาร
ของประเทศไทยท่ีมีอํานาจเต็ม ตามแตขอเรียกรองของหนวย
งานน้ัน 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคล่ือนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเก่ียบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมท่ีจะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เม่ือพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการน้ีแลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคล่ือนใน
ใบเรียกเก็บรายเดือนไดโดยจะตองพิสูจนความผิดพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดข้ึนจากการซ้ือขายท่ีไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือช่ือของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ใหเกิดหน้ีคาสินคาและบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการเรียก
เก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีท่ีทานไดชําระ
ไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหน้ีดังกลาวเกิด
ข้ึนจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีท่ีมีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน มิได
ปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลาหก
สิบ (60) วันท่ีไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตน้ันเขาในบัญชีบัตรของทาน ทาน
ไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีท่ี
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซ้ือมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีท่ีบัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรับผิดชอบตอเราท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหน่ึงพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรท่ีสูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีกเรา

จะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรท่ีไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาท่ี

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระท้ังถึงวันหมดอายุซ่ึงปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบัตรใหน้ี ถือวาเปนการ

ท่ีทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาท่ีบัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี 

เราอาจจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหทานหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน หรือ

อยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปล่ียนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ัน ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตร และบอกยกเลิกสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ัน

คืนใหกับเราจากน้ันเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บริษัทจะยังตองรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาสินคาและ

บริการท้ังหมดท่ีไดเกิดข้ึนกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จส้ินกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธ์ิ

ของทาน ท่ีใชบัตรเม่ือใดก็ไดหากทานฝาฝนเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี 

หรือดวยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต หรือ

สาเหตุ อ่ืนใดเราสามารถท่ีเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรท่ีหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ทาน
ตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ หรือหลัง
จากบัตรถูกยกเลิกไปแลว 

การยกเลิก การยึดคืน หรือคํารองขอเรียกคืนบัตร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษัท หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับขอความใดๆ ท่ีเรียกรองท่ีจะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสงขอความหรือหนังสือบอกกลาวท่ีกลาวถึงในเง่ือนไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความส้ัน (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอ่ืน ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ท่ีอยูลาสุดท่ีทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวท่ีมีความ
ออนไหว) เก่ียวกับทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอ่ืน (2) อยูในเอกสารท่ีทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงนายจางของทาน ขอมูลสวนบุคคล
เชนวาน้ันรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลตอไปน้ีของทาน: 
(ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
(ค) ท่ีอยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียด
เก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต 
และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือ
หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน (ค) บุคคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซ อ่ืนใดวาจางมา 
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือท่ีอ่ืน ๆ  (ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 
และ/หรือ (ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเก่ียวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพ่ือวัตถุประสงคขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการ

ออกบั ตรใด  ๆ  (ข )  การส งมอบสิ น ค าแล ะบ ริ การ
ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเก่ียวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึง
แต ไม จํา กัด เ พียงการ ติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล การ
วิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา และ
สินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงตอการ
ฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การ
ขาย การเช า  การรวมกิจการ  ห รือการควบกิจการ
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซ่ึงบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนดวยซ่ึง (1) ทานให
อนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จําเปนตามกฏหมาย หรือ (3) ไดรับ
อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ

/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกใหแก เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคา

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

น้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือการบงช้ีสินคาและบริการท่ีทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ

ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง

อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เก่ียวกับ

สินคาและบริการน้ันทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว

จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทท่ีระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ทานอนุญาตให เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเก่ียวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอ่ืนใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด และเรา
อาจใหข อ มูล เ ก่ียว กับบัญชีของทานแกบ ริ ษัทขอ มูล
เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือ
เจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเก่ียวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานขอมูลเครดิต รวมถึงแตไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน และ

เราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระเงินเม่ือ
ถึงกําหนด  สํานักงานเหลาน้ันจะบันทึกขอมูลดังกลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีท่ีเราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเง่ือนไขขอน้ี ทานตกลงและยอมรับวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เก่ียวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามท่ีเราเห็นสมควร

ซ. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเก่ียวของกับวิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ
ทางกฏหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยาย

ในเอกสารน้ีไวเปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิ ท่ีจะ (ก) เ พิกถอนความยินยอมให เ ก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญาท่ี
เปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูล
ท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ี
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
หากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือ
ประกาศอ่ืน ๆ  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา เอเม็ก
ซ อ า จ เ รี ย ก เ ก็ บ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พ่ื อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 

(ค) ขางตน โปรดย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาท่ี: 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พี. 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ี
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขน้ี ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

16. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดย
การตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหกับเรา 
จากน้ันเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไข
โดยสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี ยัง
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ช่ือในบัตรในทันทีท่ีไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนท้ังสองน้ันคืนใหแกเรา มิ
ฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรน้ันหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรน้ันไมได 

การลงลายมือช่ือในบัตรตามขอสัญญาน้ี ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการท่ีไดส่ังจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยูเฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา การ
เรียกใชบริการหรือส่ิงอ่ืนใด คาธรรมเนียมรายป คาธรรมเนียม

17. กฏหมายท่ีนํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับน้ีรวมท้ังกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
จากสัญญาฉบับน้ีใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร หรือศาล
อ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ

18. ภาษาซ่ึงนํามาใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษาน้ันไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

19. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอ่ืนๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตแหงชาติจํากัด (“NCB”) หรือตัวแทนอางอิงเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB ในการ
เปด เผยขอ มูลส วนตัวของข าพเจ าและ/ห รือขอ มูลบัตร
เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร สถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB หรือตัวแทน
อางอิงเครดิตอ่ืนๆเม่ือใดก็ได อันจะเปนประโยชนตอธนาคาร
/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เร่ิมให หรือตรวจสอบ
เงินกู/สินเช่ือ หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถ่ีถวน เม่ือทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอท่ีพิมพอยู

บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผูท่ีเปนเจาของ
ลายมือช่ือท่ีพิมพบนบัตรเทาน้ัน เวนแตกรณีท่ีผูออกบัตร
จะระงับหรือส่ังยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนท่ีบัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอ่ืน หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีท่ีหมายเลข 0 2273 5566



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 
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of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.



IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.
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American Express (Thai) Company Limited
®Registered Trademark of American Express Company

GLOBAL
COMMERCIAL SERVICES

IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed Card. 
The word “Company” means the institution, body, �rm or incorporated 
company in whose name the Corporate Account has been established. The 
words “we”, “our” and “us” refer to American Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the account 
of the Corporate Cardmember and the words “Corporate Account” mean 
the account established for the Company. If you are the individual who 
asked us to issue a Card, you will be called the Cardmember and you will 
have an account with us. The Cardmember and the Company agree to be 
bound by all the terms and conditions of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the rate 
stipulated by law.

1. ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by the 
terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and return 
both halves to us. Unless you do so, we will assume that you have accepted 
the terms and conditions of this Agreement. If you do sign the Card, 
you should not use it prior to the valid date or after the expiration date 
embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and the 
Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of this 
Agreement. 

2. USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 
Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if any), 
charges for services rendered directly to the Cardmember by any bank or 
other institution, fees for returned cheques, any late payment assessments, 

other fees, expenses and all taxes that may be applicable. You will be liable 
for all charges you make with the Corporate Card. The Company named in 
this application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for charges 
which it authorizes you to make and which were used for the Company’s 
business purposes unless and until the Company reimburses you for such 
charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other establishment 
authorized by us or our a�liated companies to accept the Card. 
When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it will issue 
a “Charge Record Form” which you and the Company agree will be proof of 
the Charge. The format and design of the Charge Record Form, and 
whether your signature is required, shall be determined solely by the 
Service Establishment, our a�liated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which you 
wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form with the same 
signature that is written on the signature panel on the back of the Card. 
Failure to do so will not relieve you from liability for the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, for 
identi�cation, or for any other reason. If you or the Company have let 
someone else use the Card or you have voluntarily relinquished physical 
possession of the Card, this will not a�ect your liability to us for payment of 
all Charges made with the Card issued to you. You agree not to sell or return 
for a cash refund any merchandise, tickets or services obtained with the 
Card. However, you may return an item or ticket to a Service Establishment 
for a credit to the Card Account if the Service Establishments permits such 
returns. You and the Company agree that Service Establishments may seek 
authorization from us or our a�liated companies before accepting any 
Charges. We reserve the right to deny authorization of any Charge you 
wish to make. Also, we may discontinue or suspend your use of the Card 
to make Charges, or for any other purpose, inside or outside Thai territory 
at any time, and without notice to you for any reason relating to the credit 
status of the Cardmember, the Company or the Card Account, value or type 
of the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

3. IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the Cards 
to the Company, and (if the Company has so indicated on the Corporate 
Account Application) we will send the Cardmember a monthly statement of 
the charges on his Card Account, at least ten (10) days prior to the payment 
date. You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express (Thai) 
Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which were used 
for the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 hereunder 
entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly Statement of 
Account. You should notify us immediately in writing of any change in the 
billing address.

4. PAYMENT
(a) Direct Debit System of Payment: 
 When you apply for the Card, you and the Company may agree to 

authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to directly debit a 
bank account (the “Bank Account”) you and/ or the Company have 
designated and established with the Bank for the total amount for 
Charges shown as being owed to us on your monthly Statement of 
Account. You and the Company must notify us immediately any time 
you change the Bank Account in connection with your direct debit 
authorization. You and the Company agree to pay any fees or charges 
imposed by the Bank for services rendered in connection with your 
direct debit authorization. The monthly Statement of Account will be 
sent to you or the Company at least ten (10) days before we instruct the 
Bank to debit the Bank Account for the Charges you and the Company 
owe us. The monthly Statement of Account will indicate when the Bank 
will debit the Bank Account.

(b) Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft: 
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money order or 

bank draft, you and the Company agree to pay us, upon receipt of your 
monthly Statement of Account, the total amount of the Charges shown 
in the Statement as being owed to us.

(c) Currency of Payment: 
 You or the Company must pay us either with Thai currency or with a 

money order payable in Thai Baht, or with a bank draft or a cheque 
drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If we decide to accept 
payment made in some other form or other currency, your payment will 
not be credited to the Account until such payment is converted into Thai 
Baht. The amount of Thai Baht so obtained will be credited to your Card 
Account. We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other related 
currency �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

5. IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing any of 
our rights under this Agreement or under law to collect the amounts 
due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent to the 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not honored 

in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our debit instruction 
to the Bank is not honored in full for any reason, a handling fee of two 
hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be levied. Such charges will be 
debited to your Card Account.

6. LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of such 
Charges will be designated in the Second Statement as “Previous Balance”. 
If we have not received the full payment of the “Previous Balance” shown on 
the Second Statement within approximately thirty (30) days after such 
amount was billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. The late 
payment assessment will be charged at the rate of one point three three 
percent (1.33%) (subject to VAT) per month, on any delinquent amount 
until we receive full payment of it. We may take such action as we consider 
necessary for the recovery of unpaid Charges and otherwise to protect our 
interests in respect of the issue and use of any Card and provision of Card 
facilities. You and the Company agree to indemnify us fully against all costs 
and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such action 
under these Terms and Conditions.

7. 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 speci�c 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 single conver-
sion commission of two point �ve percent (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.

8. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or similar 
regulations in force from time to time, which may apply to the use of any 
Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or expense incurred 
by us as a result of non-compliance with any such regulations. We may 
provide information regarding Charges on your Card Account made outside 
of Thailand to the Thai government banking authorities upon their request.

9. BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH GOODS 
AND SERVICES
You and the Company are responsible for con�rming the correctness of 
each monthly statement of the Card Account. You and the Company agree 
that you and the Company will try to notify us of any billing discrepancy 
within ten (10) business days of receipt of your Statement of Account. We 
will take reasonable steps to assist you by providing information in relation 
to Charges made to the Card Account. After such period of ten (10) business 
days, you may still question any Charge incorrectly appearing on your 
Statement Account within sixty (60) days of the date you received the 
Statement, provided that you can reasonably prove to our satisfaction that 
such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and veri�cation of your signature:
(a) but you or the Company 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 Card Account unless we can prove that it arose as a result 
of your or the Company’s actions, or

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or services 
by informing the Service Establishment and us of your intention within 
forty �ve (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 or the Company can 
establish, by providing supporting evidence, that the provider of the 
goods or service has not performed its obligations in accordance with 
the contract. If a recredit to your Card Account is required, it will be 
made within thirty (30) days of you or the Company informing us or 
within sixty (60) days if the Charge is incurred o�shore.

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we will, 
upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the Card 
Account. No claim against a Service Establishment shall entitle you to any 
o�set or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any goods or 
services supplied to you by a Service Establishment, or for any refusal of a 
Service Establishment to honor or accept the Card.

10. LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, stolen, or 
if you suspect it is being used without your permission. Provided that you 
have acted in good faith, your liability to us arising out of any unauthorized 
use of the Card prior to such noti�cation shall be limited to one thousand 
(1,000) Thai Baht. If the lost Card is subsequently retrieved, it shall not be 
used. A Replacement Card will be issued to you. The Replacement Card and 
its subsequent renewals shall be used instead. You shall report the retrieval 
of the original Card to us immediately, and you shall cut such original Card in 
half and return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation made to the customer service number set out on the 
Statement of Account. You will not be liable for any unauthorized use of the 
Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

11. RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of the Card. 
By accepting the issuance of this Card, you or the Company are requesting 
us to issue to you a Renewal or Replacement Card before the current Card 
expires. We will bill renewal fees annually. We will continue to issue Renewal 
or Replacement Cards, until such time as you or the Company advise us in 
writing to cancel your Card Account or the Corporate Account.

12. CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written notice 
to you or the Company of any such amendment at least thirty (30) days in 
advance or seven (7) days if urgent. You and the Company agree to be 
bound by any such amendment if you keep or subsequently use the Card 
after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any such amendments, 
you or the Company may cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement by cutting the Card in half and returning both halves to us. We 
will then give you or the Company a credit of a pro-rata portion of your 
annual fee. You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13. THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to use it any 
time if you are in breach of the Cardmember Agreement or for any reason 
relating to the credit status of the Cardmember or the Company or the 
Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by the law. If we have revoked the Card and there are no amounts 
outstanding to your Account remaining unpaid, we will refund a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. We may list revoked Cards in 
our “Cancellation Bulletin”, or otherwise inform Establishments that the 
Card issued to you has been revoked or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is cancelled, 
you or the Company must return it to us if we request. Also, if a Service 
Establishment asks you to surrender an expired or revoked Card, you must 
do so. You may not use the Card after it has expired or after it has been 
revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is not, and 
shall not constitute, any re�ection on your character or the Company’s or 
your credit worthiness and we shall not be liable in any way for any 
statement made by any person requesting the return or surrender of the 
Card.

14. RECEIPT OF NOTIFICATION
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) about you that is: 
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; 
(2) in documents submitted to us by you; (3) received from third parties; 
(4) publicly available; or (5) derived from the information collected by us 
pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer.

 Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; 
(b) identi�cation or passport number; (c) address; (d) contact numbers; 
(e) email address; (f) employment details; (g) �nancial information; (h) 
credit information; and (i) criminal records. 

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary 
for the provision of our products or services: (1) we may not be able to 
provide you the Card, products or services that you require; (2) you may 
not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the use of the 
Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 
American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 

Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your 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 Card; (f) managing the bene�ts 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 �nancing 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 your Personal Information may also be collected, used 
or disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

D. Updating Personal Information
 You acknowledge and agree that during the life of your Card 

membership, you will update American Express of any change to your 
Personal Information, and assist American Express to ensure that your 
Personal Information such as personal background details (e.g. job or 
business information) and/or latest �nancial 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 your updated Personal 
Information.

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

(including authorized account managers); (2) refer a third party to us; 
or (3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third 
party, you con�rm that you have informed that third party and obtained 
all necessary consent in accordance with applicable laws (including the 
PDPA) from that third party 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. Marketing 
 We and other Amex Group companies may use your Personal Information 

to identify goods and services in which you may be interested; and 
market o�ers 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 your consent will remain in place until you withdraw it or you 
cease being a Cardmember. 

 You may at any time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting 
our Customer Care Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.com/thailand/en 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.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates 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 Personal Information we received about you with our 
a�liates 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 Personal Information in accordance with this section, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

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 your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your 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 Card membership plus 11 years after termination of your 
Account, unless otherwise required by applicable law. 

K. Your Rights
 You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your 

consent to the collection, use or disclosure of your Personal Information, 
unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that bene�ts you; (b) request the access to and/or obtain a 
copy of information held by us about you or your Account or the 
disclosure of details on how your Personal Information may be collected 
without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to 
the collection, use or disclosure of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (e) request the destruction or 
anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; (g) 
request that we ensure your Personal Information remains correct, 
up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, 
we will in accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your 
request and reasons for rejecting your request; and (h) �le a complaint if 
we, our employees, or contractors breach or violate the PDPA or other 
noti�cations 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 O�cer, whose details are set out 
in section L (Data Privacy O�cer) below. 

L. Data Privacy O�cer
 If you have any requests set out in section K (Your Rights) above, please 

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

Data Privacy O�ce, 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 your 

Personal Information, you may withdraw your consent by making your 
request in writing to our Data Privacy O�cer.

 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 16 (A.) above.

16. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the halves 

of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a pro-rata 
portion of your annual Card Account fee.

17. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in Bangkok 
or a court of competent jurisdiction.

18. CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction and 
interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

19. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, �nancial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose my 
personal information and/or credit information and/or other information 
which I have with NCB, banks, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t of banks/companies in this consideration 
of whether to grant, continue to grant or review the loans/credit facilities 
or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed on 
the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, you are 
accepting the Conditions printed in this form. When signed by the person 
named thereon, this Card is valid for the person shown unless canceled 
or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent to you before the 
expiration date. Please note, the Card is valid until the end of the expiry date 
month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. 
Full payment is due on receipt of your monthly statement in accordance 
with the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from 
loss or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.
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