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Business Travel Account 
ใบเปดบัญชี

ประเภทนิติบุคคล (กรุณำท�ำเครื่องหมำยถูก):
(Please tick)

 บริษัทไทย    บริษัทตำงชำติที่จดทะเบียน
 Thailand Company   Registered Foreign Company

 บริษัทตำงชำติที่ไมจดทะเบียน  สมำคมในรูปองค์กรตำมกฎหมำย
 Unregistered Foreign Company   Incorporated Association

 สมำคมไมอยูในรูปองค์กรตำมกฎหมำย  สหกรณ์
 Unincorporated Association   Cooperative

 หำงหุนสวน    หนวนงำนรำชกำร
 Partnership     Government Body

 ทรัสต์* (กรุณำวงกลมประเภทของทรัสต์): ครอบครัว/กลุมคน/สวนบุคคล
 Trust* (please circle trust type): Family/Unit/Discretionary 

ชื่อและที่อยูของบริษัทบริษัทแม:  
Name and Address of Parent Company:

โทรศัพท:์ 
Telephone No:

ขอมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นควำมลับ กรุณำแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดังตอไปนี้มำพรอมกับใบสมัคร: 
I)    งบกำรเงินที่ไดรับกำรตรวจสอบยอนหลัง 2 ป ี

II)   หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ไมเกิน 3 เดือน)
III)  บัตรประจ�ำตัวผูเสียภำษีอำกร
IV)  ส�ำเนำทะเบียนบำน *(ชำวไทย)/ส�ำเนำใบอนุญำตท�ำงำน (ชำวตำงชำติ) ของผูมีอ�ำนำจลงนำม พรอมรับรอง 
     ส�ำเนำ
V)   ส�ำเนำรำยชื่อผูถือหุน (คัดส�ำเนำไมเกิน 6 เดือน)
VI)  ส�ำเนำบัญชีธนำคำรยอนหลัง 6 เดือน
VII) ส�ำเนำบัตรประชำชน (ชำวไทย)/หนังสือเดินทำง (ชำวตำงชำติ) ของผูมีอ�ำนำจลงนำม พรอมรับรองส�ำเนำ

*กรุณำแนบส�ำเนำทะเบียนบำนเพิ่มเติม กรณีที่ที่อยูตำมบัตรประชำชนไมตรงกับที่อยูตำมทะเบียนบำน

All information received will be treated with strict confidence. Please enclose with your 
application, copies of the following:
I)    Last two years audited financial statements
II)   Business Registration (within 3 months)
III)  Tax Certification
IV)  Certified copy of House Registration*(Thai)/Work Permit (non-Thai) of authorized signers
V)   Shareholder list issued within the past six (6) months
VI)  Bank statement for 6 months
VII) Certified copy of ID card (Thai)/Passport (non-Thai) of authorized signers 

* Copy of House Registration is required, if the address on the ID Card is not the same as on the 
House Registration certificate.

ขอมูลเฉพาะผูถือกรรมสิทธิ์บัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง   Proprietary BTA User Information

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

Please use BLOCK CAPITALS.:
ค�ำน�ำหนำ             ชื่อ                                                            นำมสกุล                                                ต�ำแหนง
Title Given Name Surname Position

 
 
 

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

ขอมูลสำาหรับเปิดบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง   Account Set Up Information

ชื่อพนักงำน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส:
American Express Salesperson:

โทรศัพท:์
Telephone No: 

งบประมาณสำาหรับการเดินทาง: 
Air Spend:

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

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

            

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

Corporate Card structure?: 

ที่อยูบริษัทตัวแทนจ�ำหนำยตั๋วเดินทำงและบริกำรดำนกำรทองเที่ยวที่ทำนใชบริกำร:
Address of your Travel Agent:  

งบประมำณส�ำหรับกำรเดินทำงภำยในประเทศ (บำท) :  
Domestic Air Baht:

งบประมำณรวม (บำท) : 
Total Baht:

รายงานผลขอมูลสำาหรับบริษัท   Reporting Information For Companies  

ขอมูลบริษัทของท่าน   Information about your Company

บริษัทจดทะเบียนในนำม: 
Registered Company Name:

เลขทะเบียนบริษัท:
Company Registration No:

ที่อยูบริษัทที่ท�ำกำรจดทะเบียน:
Registered Address:

ที่อยูที่ติดตอ
Trading Address:

โทรศัพท:์ 
Telephone No:

โทรสำร: 
Fax No:

ลักษณะหรือประเภทธุรกิจ: 
Industry or Nature of Business:

    
–

       

เป็นสมำชิก      ก�ำลังสมัคร        ยังไมไดเป็นสมำชิก       
Yes        Currently Applying       No                       

ตองกำร  ไมตองกำร
Yes  No

ชื่อบริษัทตัวแทนจ�ำหนำยตั๋วเดินทำงและบริกำรดำนกำรทองเที่ยวที่ทำนใชบริกำร:
Name of your Travel Agent:  

งบประมำณส�ำหรับกำรเดินทำงระหวำงประเทศ (บำท) :  
International Air Baht:



คำาอนุมัติของสมาชิกบัตร   Client Authorisation

ส�ำนักงำน บริษัท หำงหุนสวน หรือหนวยงำนใดๆ (“บริษัท”) ที่ขอใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงของอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส (“BTA”) ในนำมบริษัทฯ ที่ระบุขำงตน โดยบุคคลที่ลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไดอำนเงื่อนไขในกำร
ใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในนำมบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือวำบริษัทฯ รับทรำบขอผูกพัน
และยอมรับผิดในคำสินคำและบริกำรตำมเงื่อนไขดังกลำวแลว ในกำรนี้ บริษัทฯ ไดอนุมัติใหบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซ์เพรสไทย จ�ำกัด (เอเม็กซ์) ด�ำเนินกำรติดตอกับธนำคำรของบริษัทฯ หรือแหลงขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ รวม
ถึงแตไมจ�ำกัดเพียงองค์กรตำงๆ ที่รำยงำนขอมูลเกี่ยวกับเครดิต ในกำรขอขอมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรขอใชบัญชี
บัตรส�ำหรับกำรเดินทำงของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยินยอมใหเอเม็กซ์ถำยส�ำเนำไมโครฟล์ม
ของแบบฟอร์ม หรือเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรขอใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงของอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส ดังกลำวดวย บริษัทฯ ขอรับรองวำบุคคลซึ่งลงลำยมือชื่อ เป็นบุคคลผูมีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ ใน
กำรขอใชบัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงในนำมบริษัทฯ
The firm, corporation, partnership or other entity or organisation (“the Company”) named 
above requests that an American Express Business Travel Account (“BTA”) be opened in the 
name of the Company. The undersigned officer has read the BTA Conditions of Use attached 
for and on behalf of the Company and the Company thus agrees that it will be bound by 
them and be liable for charges in accordance with these conditions. The company authorises 
American Express (Thai) Co., Ltd. (“Amex”) to contact the Company’s banker or any other 
source, including but not limited to Credit Reporting Agencies to obtain any information Amex 
requires to establish the BTA. The Company agrees that a microfilmed or other reproduction 
of this form may be produced by Amex as evidence of the Company’s request to open the BTA. 
The undersigned warrants to American Express that he/she is duly authorised by the Company 
to open the BTA in the name of the Company.

ขอควรระวงั!! 

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำงมีคำธรรมเนียมช�ำระลำชำกวำก�ำหนด 
หำกช�ำระไมครบหรือช�ำระลำชำ ทำน และ/หรือ บริษัท (ขึ้นอยูกับประเภทควำมรับผิดชอบ) 
จะถูกเรียกเก็บคำธรรมเนียมช�ำระลำชำกวำก�ำหนด โปรดท�ำควำมเขำใจผลิตภัณฑ์และ
เงื่อนไขกอนลงนำม

Warning!!
A late payment fee is applied for the American Express Business 
Travel Account. Should the payment not be made in full or be delayed, 
you and/or the Company, depending on the type of liability, will be 
subject to a late payment fee. Please ensure you completely 
understand the product and the Terms and Conditions before signing 
the application.

ลำยมือชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม:
Signature of Authorised Signatory::

✘ วันที่ Date D D / M M / Y Y Y Y

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

ต�ำแหนง:
Position:

ลำยมือชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม:
Signature of Authorised Officer:

✘ วันที่ Date D D / M M / Y Y Y Y

ชื่อผูมีอ�ำนำจลงนำม (กรุณำเขียนดวยตัวบรรจง): 
Name of Authorising Officer (Please print):

ต�ำแหนง:
Position:

เพศ:                                               สถานภาพการสมรส:
Gender:                                         Marital Status:

 ชำย                         โสด
 Male                                                    Single

 หญิง                          แตงงำน
 Female                                              Married  

ที่อยูปัจจุบัน (หำกแตกตำงจำกทะเบียนบำนหรือใบอนุญำตกำรท�ำงำนในกรณีที่เป็นชำวตำงชำติ):
Current Address (if different from House Registration Address or Work Permit for non-Thai):

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

สัญชำติ:
Nationality:

วันเกิด:
Date of Birth:

ที่อยูบริษัท:
Office Address:

โทรศัพท:์
Contact Telephone No:

ที่อยูถำวรในตำงประเทศ (ส�ำหรับชำวตำงชำติ):
Address in Other Country (non-Thai):

ที่อยูตำมทะเบียนบำนหรือที่อยูในประเทศไทยตำมใบอนุญำตกำรท�ำงำนในกรณีที่เป็นชำวตำงชำต:ิ
House Registration Address or Address in Thailand as Shown in Work Permit for non-Thai:

ตรำประทับของบริษัท:
Company Stamp:

ที่อยูปัจจุบัน (หำกแตกตำงจำกทะเบียนบำนหรือใบอนุญำตกำรท�ำงำนในกรณีที่เป็นชำวตำงชำติ):
Current Address (if different from House Registration Address or Work Permit for non-Thai):

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

วันเกิด:
Date of Birth:

ที่อยูบริษัท:
Office Address:

โทรศัพท์บำน:
Home Telephone No:

โทรศัพท:์
Office Telephone No:

ที่อยูตำมทะเบียนบำนหรือที่อยูในประเทศไทยตำมใบอนุญำตกำรท�ำงำนในกรณีที่เป็นชำวตำงชำต:ิ
House Registration Address or Address in Thailand as Shown in Work Permit for non-Thai:

สัญชำติ:
Nationality:

โทรศัพท:์
Office Telephone No:

โทรศัพท์บำน:
Home Telephone No:

โทรศัพท:์ 
Contact Telephone No:

ที่อยูถำวรในตำงประเทศ (ส�ำหรับชำวตำงชำติ):
Address in Other Country (non-Thai):

ตรำประทับของบริษัท:
Company Stamp:



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

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

          

          

          

ชื่อผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Name

ที่อยูผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Address

โทรศัพท ์
Telephone Number     –       

โทรสำร 
Fax Number     –       

หมำยเลขสมำชิกบัตรบริษัทฯ ที่ทำนตองกำรใหเชื่อมโยงขอมูล 
CID to be linked into

กรุณำกรอกเฉพำะขอมูลท่ีมีควำมเก่ียวของกับบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ของทำน

Complete only if to be linked into Corporate Card structure       

ทำนตองกำรวันส้ินสุดรอบบัญชี ประมำณวันท่ีเทำไรของเดือน
Approximate date of month for billing period to end

เดือนแรกของปีงบประมำณ 
First month of financial year

รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร 
Customer Reference

จัดหำตัวอยำงรหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตรสูงสุดไมเกิน 8 ตัวอักษร เชน   
 Cost Centre: 1002

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

         

รหัสกำรเดินทำง 
Trip Requisition

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

           

ยอดรวมยอย
Subtotal

กรุณำกำเครื่องหมำยหำกทำนตองกำรทรำบยอดรวมยอยเฉพำะในกรณีที่ 
 รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร หรือรหัสกำรเดินทำงก�ำหนดใหแสดงขอมูลนี้

Tick if subtotal is required only applicable if Customer 
Reference or Trip Req is a mandatory field

  
ตองกำร / Yes

กำรแสดงขอมูลในหนำรำยกำรใหม 
Page Break

กรุณำกำเครื่องหมำยหำกทำนตองกำรทรำบ [กำรแสดงขอมูลในหนำรำยกำรใหม] เฉพำะใน 
 กรณีที่รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร หรือรหัสกำรเดินทำงก�ำหนดใหแสดงขอมูลนี้ 

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

  
ตองกำร / Yes

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

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

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

  
ล�ำดับแรก / Primary                

  
ล�ำดับที่สอง / Secondary        

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำนตองกำร (กรุณำกรอกแบบฟอร์มแยกตำงหำก 
(หำกตองกำร) 
E-Data Required (additional Set-Up Forms
to be completed)

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

รำยเดือน / Monthly:  ตกลง / Yes         

รำยวัน / Daily:   
ตกลง / Yes      

รำยสัปดำห ์/ Weekly: 
 
ตกลง / Yes       

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

ตัวอยำงเชน: คำธรรมเนียมประทับตรำหนังสือเดินทำง / คำธรรมเนียมกำรขนสง  
 ระหวำงประเทศ / คำธรรมเนียมกำรใชจำยและกำรใหบริกำร ณ จุดขำย

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

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

OFFICE USE ONLY

Sales Code Sales Database ID Mac

  



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

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

          

          

          

          

          

          

ชื่อผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Name

ที่อยูผูรับใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
Statement Recipient Address

โทรศัพท ์  
Phone Number     –            –         

โทรสำร  
Fax Number     –            –         

หมำยเลขสมำชิกบัตรบริษัทฯ ที่ทำนตองกำรใหเชื่อมโยงขอมูล 
CID to be linked into             

ทำนตองกำรวันส้ินสุดรอบบัญชี ประมำณวันท่ีเทำไรของเดือน
Approximate date of month for billing period to end

เดือนแรกของปีงบประมำณ 
First month of financial year

รหัสอำงอิงส�ำหรับสมำชิกบัตร 
Customer Reference                   

รหัสกำรเดินทำง 
Trip Requisition                       

ยอดรวมยอย
Subtotal   

ตองกำร / Yes      
   

ตองกำร / Yes      
 

กำรแสดงขอมูลในหนำรำยกำรใหม 
Page Break   

ตองกำร / Yes  
  
ตองกำร / Yes  

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

  
ล�ำดับแรก / Primary                  

 

  
ล�ำดับสอง / Secondary             

  
ล�ำดับแรก / Primary                  

 

  
ล�ำดับสอง / Secondary             

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำนตองกำร (กรุณำกรอกแบบฟอร์มแยกตำงหำก 
(หำกตองกำร) 
E-Data Required (additional Set-Up Forms
to be completed)

รำยเดือน / Monthly: 
 
 ตองกำร / Yes

รำยวัน / Daily: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

รำยสัปดำห์ / Weekly: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

รำยเดือน / Monthly: 
 
 ตองกำร / Yes

รำยวัน / Daily: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

รำยสัปดำห์ / Weekly: 
 
 ตองกำร / Yes      

 

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

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



(                                              )
 

ทำ�ที่ 

วันที่

ประเภทนิติบุคคล

ข้�พเจ้� (นิติบุคคลชื่อ)
นิติบุคคล

วันที่จดทะเบียน

โดยมี

ล�ยมือชื่อผู้มีอำ�น�จลงน�ม

(ชื่อน�มสกุลตัวบรรจง)
ผู้ให้คว�มยินยอม / ผู้มีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนนิติบุคคลผู้ให้คว�มยินยอม

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่�นั้น 

ตร�ประทับ (ถ้�มี)

เป็นผู้มีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนต�มหนังสือรับรอง ใบสำ�คัญก�รจดทะเบียน ซึ่งออกโดย

และ

ล�ยมือชื่อพย�น

 

(ชื่อน�มสกุลตัวบรรจง)
หม�ยเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สม�ชิกหรือผู้ใช้บริก�รเป็นองค์ประกอบหนึ่งในก�รพิจ�รณ�

สินเชื่อของสถ�บันก�รเงิน แต่ก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วเป็นสิทธิของเจ้�ของข้อมูลที่จะ
ให้คว�มยินยอมหรือไม่ก็ได้

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่/เลขที่ี ่อ้�งอิงอื่น

ข้�พเจ้�ตกลงยินยอมใหบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด (“บริษัท”) เปิดเผยหรือให้ข้อมูล 
ของข้�พเจ้�แก่ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นสม�ชิกหรือผูใช้บริก�รของ  
บริษัทเพื่อประโยชนในก�รวิเคร�ะหสินเชื่อ ก�รออกบัตรเครดิต ต�มคำ�ขอสินเชื่อ/ขอออก 
บัตรเครดิตของข้�พเจ้�ที่ ให ไว กับบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด ข ้�งต้น 
รวมถึงเพื่อประโยชนในก�รทบทวนสินเชื่อ ต่ออ�ยุสัญญ�สินเชื่อ/บัตรเครดิต ก�รบริห�ร 
และปองกันคว�มเสี่ยง ต�มข้อกำ�หนดของธน�ค�รแห่งประเทศไทย และใหถือว่�คู ่ฉบับ  
และบรรด�สำ�เน� ภ�พถ่�ย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรส�รที ทำ�สำ�เน�ขึ้นจ�กหนังสือ 
ให้คว�มยินยอมฉบับนี้ โดยก�รถ่�ยสำ�เน� ถ่�ยภ�พ หรือบันทึกไว้ไม่ว่�ในรูปแบบใดๆ  
เป็นหลักฐ�นในก�รให้คว�มยินยอมของข้�พเจ้�เช่นเดียวกัน

หนังสือให้คว�มยินยอมในก�รเปิดเผยข้อมูล

Sept’ 18



 

 

Made at

Date

Type of Juristic Person

I (The company’s name)
Juristic Person

Registration No./Other reference No.

Date of Registration

represented by

Signature of Authorised Signatory

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

( )

For American Express Use Only:

Company Stamp (if any)

Signature of  Witness 
(American Express staff)

(Please print or use Capital letter)

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

and

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

Letter of Consent to Disclose Information

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

Sept’ 18



1. รายละเอียดบริษัท  

ชื่อบริษัทจดทะเบียน:
(ชื่อเต็ม)

หมำยเลขจดทะเบียนบริษัท:  

2. การขอขอมูลผูรับผลประโยชน์  

เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมขอบังคับในกฎกระทรวง เรื่องกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอเท็จจริงของลูกคำ พ.ศ. 2556 บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์ เพรส (ไทย) จ�ำกัด มีควำม
จ�ำเป็นที่จะตองระบุตัวตนของลูกคำ รวมถึงด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจน์ตัวตนของนิติบุคคล ดังนั้น โปรดกรอกขอมูลเกี่ยวกับควำมเป็นเจำของและ
อ�ำนำจกำรควบคุมที่มีอยูจริงของบริษัทของทำน 

ทั้งนี้ เรำจะไมสำมำรถด�ำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเปดบัญชีหำกเรำมิไดรับขอมูลดังกลำวจำกทำน นอกจำกนี้ เรำอำจมีควำมจ�ำเป็นที่จะขอขอมูลเพิ่มเติมและ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติบัตรจำกทำนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกลำว

3. คำาจำากัดความของผูรับผลประโยชน์   

บุคคลธรรมดาผูมีคุณสมบัติดังนี้: 

ก) เจาของผูมีอำานาจบริหาร - เปนเจาของและอำานาจบริหาร 25 เปอรเซ็นตหรือมากกวาในการถือหุนและสิทธิ์ออกเสียง 

ข) มีอำานาจบริหารในทางออมจากการถือหุนหรือมีสิทธิ์ออกเสียงผานทางตัวแทนอื่น (เชน บริษัทแม ทรัสต หรือบริษัทที่ถือหุนใหญ) 

หรือในกรณีที่บุคคลนั้นไมสามารถระบุใน ก) หรือ ข) บุคคลนั้นถือครองตำาแหนงผูบริหารระดับสูง (กรรมการผูจัดการหรือประธานกรรมการบริหาร)

หากตองการพื้นที่เพื่อกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาทำาสำาเนาจากแบบฟอรมนี้ พรอมใหผูมีอำานาจลงนามเซ็นกำากับและแนบมากับใบสมัคร

4. โครงสรางเจาของกิจการของบริษัท

โปรดกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสรำงของเจำของกิจกำรของบริษัท โดยเลือกหัวขอที่ตรงกับควำมเป็นจริงของบริษัททำน 
i. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกวำหนึ่งคนเป็นเจำของ/เป็นผูถือหุนหรือมีสิทธิในกำรออกเสียงในกิจกำรของบริษัทตั้งแต 25% ขึ้นไป

 ไม (กรุณำไปขอ ii)  ใช (กรอกขอมูลในหัวขอที่ 5 ถึง 9 ใหครบถวน)

ii. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกวำหน่ึงคนซ่ึงเป็นผูมีอ�ำนำจควบคุมบริษัทข้ันสุดทำยถือสิทธิควำมเป็นเจำของหรือมีสิทธิในกำรออกเสียงในบริษัทนอยกวำ 25% 
อยำงไรก็ตำมมีบุคคลธรรมดำคนอื่นที่มีอ�ำนำจควบคุม (ชื่อบริษัท ___________________) (“บริษัทผูสมัคร”) โดยวิธีกำรอื่น 
โปรดแนบเอกสำรแสดงอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีกำรอื่นของบุคคลธรรมดำ

 ไม (กรุณำไปขอ iii)  ใช (กรอกขอมูลในหัวขอที่ 5 ถึง 9 ใหครบถวน)

iii. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกวำหน่ึงคนซ่ึงเป็นผูมีอ�ำนำจควบคุมบริษัทข้ันสุดทำยถือสิทธิควำมเป็นเจำของหรือมีสิทธิในกำรออกเสียงในบริษัทนอยกวำ 25% 
และไมมีบุคคลธรรมดำคนอื่นที่มีอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีกำรอื่น ทั้งนี้ขอมูลของบุคคลธรรมดำที่มีต�ำแหนงเป็นเจำหนำที่บริหำรระดับสูง (ตำมขอมูลที่ไดให
ไวในใบสมัคร) จะถูกน�ำมำใชในกำรระบุและพิสูจน์ทรำบผูรับผลประโยชน์

 โปรดกำเครื่องหมำยเพื่อยืนยันและขำมไปหัวขอที่ 9  

5. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์1

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     
สัญชำติ
เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   

แบบฟอร์มส�ำหรับผูรับผลประโยชน์



6. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์2

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย    นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ:

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     

สัญชำติ
เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   

7. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์3

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย    นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     

สัญชำติ
เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   

8. รายละเอียดผูรับผลประโยชน ์4

ค�ำน�ำหนำชื่อ  นำย    นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยูบำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย:์ 

ประเทศ

โทรศัพท์  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     

สัญชำติ
เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอร์เซ็นต์กำรถือหุน   



9. คำายืนยัน  

บริษัทฯ ขอรับรองวำขอมูลที่ใหไวขำงตนนี้ถูกตองและมอบอ�ำนำจให บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์ เพรส (ไทย) จ�ำกัด และ/หรือผูแทนของบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
(ไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินกำรติดตอกับธนำคำรของเรำ หรือแหลงขอมูลใดๆ เพื่อขอขอมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรขอเปดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใหแกบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ เขำใจวำ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด อำจปฏิเสธไมรับใบสมัครบัญชีบริษัทนี้ได โดยมิตองชี้แจงเหตุผลและแจงใหบริษัทฯ รับทรำบ
แตอยำงใด

ลงลำยมือชื่อในนำมของบริษัทฯ ที่ปรำกฏขำงตน (ลำยมือชื่อของผูมีอ�ำนำจลงนำม) 

ชื่อ 

ต�ำแหนง

ลำยมือชื่อ

 

 

✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป

ชื่อ 

ต�ำแหนง

ลำยมือชื่อ

 

 

✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป

ตรำประทับบริษัท (หำกมี)

 

 

  



Beneficial Owners Form

1. Corporate Details  

Company Name:
(in full)

Company Registration 
No:  

2. Beneficial Owners Information Collection  

In order to comply with the Thailand Ministerial Regulation – Prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 
BE2556 American Express (Thai) Co., Ltd. is required to identify the beneficial owner(s) of the customer and take reasonable 
measures to prove the identity of legal persons. Therefore, please provide the following information about the ownership and 
effective control of your entity. 
Please note that we will not be able to process your application without the required information. In addition, we may require 
additional information and supporting documents for further verification.

3. Definition of Beneficial Owner   

Individuals (natural persons) who have: 
a) Controlling ownership - owning or controlling 25% or more of the Company’s shares and/or voting rights 
b) Indirect control through ownership of shares or voting rights via another entity (e.g. Parent company, Trust or  
 holding company) 
Or in the event that an individual cannot be identified in a) or b), an individual holding a position of a senior managing official 
(CEO or Managing Director).
If additional space is required to provide the data requested in this section, please copy a blank version of this document, 
attach it to your application and have this signed by an Authorised Signer.

5. Beneficial Owners 1 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  

First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

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

Nationality

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

% Ownership of the Entity   

4. Entity Ownership Structure

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

 No (Please continue to ii)  Yes (Please complete all section 5 to 9)

ii. Natural person(s) who ultimately controls the entity has lesser than 25% of ownership interest or voting rights. However, there is a 
natural person who exercises control of the (company name ___________________) (the “Applying Entity”) through other legal means. 
Please enclose supporting document as documentary proof of control by natural person through legal means.

 No (Please continue to iii)  Yes (Please complete all section 5 to 9)

iii. Natural person(s) who ultimately controls the entity has lesser than 25% of ownership interest or voting rights and there is no other 
natural person who exercises the control of the entity through other legal means. The identity of the relevant natural person who holds 
the position of senior managing official (same as the authorised signers provided in the Account Opener form) is used for verification.

 Please tick to confirm and skip to section 9  



6. Beneficial Owners 2 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  

First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

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

Nationality

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

% Ownership of the Entity   

7. Beneficial Owners 3 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  

First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

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

Nationality

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

% Ownership of the Entity   

8. Beneficial Owners 4 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  

First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

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

Nationality

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

% Ownership of the Entity   



9. Declaration  

We warrant that the above information is correct and authorise American Express (Thai) Co., Ltd. and/or its representatives 
to contact our bank or any source to obtain any information they require to establish an American Express Corporate Card 
system account for this company. We understand that American Express (Thai) Co., Ltd. may decline this corporate account 
application without giving a reason and without entering into any correspondence.

Signed for and on behalf of the above-named company (authorised signatory of company) 

Name 

Position

Signature Authorised 
Signatory

 

 

✗   Date: D D M M Y Y

Name 

Position

Signature Authorised 
Signatory

 

 

✗   Date: D D M M Y Y

Company Seal (if any)

 

 

  



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

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

บัญชี BTA เป็นบัญชีธุรกิจที่ชวยใหบริษัทฯ รวบรวม 
คำสินคำและบริกำรทั้งหมดที่จองผำนส�ำนักงำน
บริกำรเดินทำงใหอยูในที่เดียวกันและเอเม็กซ์จะเป็น 
ผูออกใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำรใหแกบริษัทฯ 
ในแตละเดือน

2.  ความรับผิดชอบในค่าสินคาและบริการ
ก)  ทำนตองรับผิดแตเพียงผูเดียวในกำรช�ำระคำ 

สินคำและบริกำรแกเรำตำมที่เรียกเก็บจำกบัญชี
ข)  ทำนไมตองรับผิดในคำสินคำและบริกำรที่มิไดรับ

กำรอนุมัติในบัญชีใดๆ ซึ่งหมำยถึงคำสินคำและ
บริกำรที่ทำนหรือผูใชบริกำรไมไดรับประโยชน ์
และกอใหเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นที่มิใชผูใชบัญชี 
และเป็นบุคคลที่มิไดมีอ�ำนำจโดยแทจริง โดยนัย 
หรือโดยชัดแจงที่จะใชบัญชี

ค)  ทำนตองแจงแกเรำทันทีท่ีทำนทรำบหรือเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อไดวำอำจมีกำรใชบัญชีโดยมิชอบ

ง)  บริษัทฯ ตกลงรับผิดชดใชตอเอเม็กซ์ในกำร
ใชบัญชี BTA ที่มิใชเป็นกำรใชทำงธุรกิจ 
เวนแตคำสินคำและบริกำรท่ีมิไดรับอนุมัติดัง
ก�ำหนดไวในขอ 2 ข)

3.  การใชบัญชี BTA
ก)  เมื่อเอเม็กซ์ไดอนุมัติค�ำรองขอเปดบัญชีของ 

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

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

ค)  เมื่อไดรับ ROC เอเม็กซ์จะท�ำกำรเดบิตหรือ
เครดิตรำยกำรคำสินคำและบริกำรในบัญชี BTA 
ของบริษัทฯ ตำมแตกรณี

ง)  เอเม็กซ์จะสงใบเรียกเก็บคำสินคำและบริกำร 
ประจ�ำเดือนใหแกบริษัทฯ โดยตรง

จ)  บริษัทฯ ตกลงผูกพันตนตำมขอก�ำหนดและเง่ือนไข
ปกติเก่ียวกับกำรจองต๋ัวเดินทำงกับส�ำนักงำน

เงื่อนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง

ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เงื่อนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง

ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (CONTINUED)



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

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

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

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

4.  การชำาระค่าสินคาและบริการ
ก)  ทำนตกลงช�ำระคำสินคำและบริกำรทั้งหมด เมื่อ

ไดรับใบเรียกเก็บจำกบัญชีของทำนในแตละเดือน
ข)  ทำนตกลงที่จะไมหักหรือระงับกำรช�ำระจ�ำนวน

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

เงื่อนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง

ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (CONTINUED)

เงื่อนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง

ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (CONTINUED)

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

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

ค)  ทำนจะตองช�ำระเงินแกเรำเป็นเงินบำทไทย

5.  ค่าเสียหาย
ก)  หำกวำเรำไมไดรับคำสินคำและบริกำรจำกทำน

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

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

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



ทั้งหมดในใบเรียกเก็บเงินที่แสดงยอดคงคำง 
ช�ำระงวดกอนเป็นครั้งแรก และยังไมไดมีกำร
ช�ำระภำยในวันที่ออกใบเรียกเก็บประจ�ำเดือน 
ที่เรียกเก็บคำเสียหำยดังกลำว

ง)  เวนแตเอเม็กซ์จะตกลงประกำรอื่น เอเม็กซ์จะ
เรียกเก็บคำเสียหำยส�ำหรับยอดคำงช�ำระใน 
อัตรำรอยละสิบแปด (18) ตอปี

6.  ค่าใชจ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
หำกทำนซื้อสินคำหรือบริกำรในเงินสกุลอื่นท่ีไมใช 
เงินบำท บริษัทจะแปลงยอดคำใชจำยดังกลำวเป็น
เงินบำท ณ วันที่บริษัทไดท�ำกำรบันทึกยอดคำใชจำย
นั้นซึ่งอำจมิใชวันเดียวกับวันที่ทำนไดซื้อสินคำหรือ
บริกำร ทั้งนี้ขึ้นกับวำมีกำรสงยอดคำใชจำยมำเรียก
เก็บจำกบริษัทเมื่อใด หำกยอดคำใชจำยมิใชอยูใน 
สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีกำรแปลงคำเป็นเงิน
ดอลลำร์สหรัฐฯ กอน จำกนั้นจึงแปลคำจำกเงิน
ดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นเงินบำท หำกยอดคำใชจำยเป็น
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีกำรแปลงคำเป็นเงินบำท
โดยตรง เวนแตกฎหมำยจะก�ำหนดใหใชอัตรำแลก
เปลี่ยนอัตรำใด ทำนยอมรับและตกลงวำกำรแปลง 
คำเงินจะกระท�ำโดยระบบกำรเงินของบริษัท โดยใช 
อัตรำแลกเปลี่ยนระหวำงธนำคำรที่ระบบเลือกจำก
แหลงขอมูลที่ใชเป็นประจ�ำวันในวันท�ำกำรกอนวันที่
จะมีกำรบันทึกยอดคำใชจำย บวกดวยคำควำมเสี่ยง
จำกกำรแปลงสกุลเงินในอัตรำรอยละ 2.5% อนึ่ง 
ถำมีกำรแปลงคำเงินโดยบุคคลที่สำมกอนที่จะม ี
กำรเรียกเก็บจำกบริษัท อัตรำแลกเปลี่ยนส�ำหรับ
กำรแปลงคำเงินจะเป็นอัตรำแลกเปลี่ยนที่บุคคลที่
สำมเป็นผูเลือกใชกับกำรแปลงคำเงินนั้น

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

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

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

9.  ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน
บริษัทฯ ตองแจงเอเม็กซ์ทันทีที่กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ
หรือที่อยูที่ใชในกำรจัดสงใบเรียกเก็บสินคำและบริกำร 
โดยเอเม็กซ์อำจเรียกเก็บคำธรรมเนียมรำยปีเพิ่มเติม 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีที่อยูที่ใชในกำรจัดสงใบเรียกเก็บ
คำสินคำและบริกำรนอกประเทศไทย

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

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

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

13. การเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำาหน่ายตั๋ว 
เดินทางและบริการดานการท่องเที่ยว

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

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

15. ภาษี
บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับภำษี
อำกรที่เกี่ยวกับกำรใชบัญชี BTA และทำนตกลงที ่
จะรับผิดชดใชตอเรำในกรณีที่ทำนมิไดปฏิบัติตำม 
กฎหมำยนั้น

16. ขอมูลส่วนบุคคล
ทำนอนุญำตใหเรำและบริษทัในเครือของเรำ ด�ำเนนิกำร
ตรวจสอบเก่ียวกับเครดิตใดๆ ซึ่งเก่ียวกับตัวทำนได 
ตำม ท่ีเรำจะเห็นสมควร เรำอำจขอประวัติเก่ียวกับ
บัญชีเครดิตของทำนจำกบริษัทขอมูลเครดิตหรือ
หนวยงำนอำงอิงอื่น และเรำอำจเปดเผยขอมูล 
เกี่ยวกับบัญชีของทำนแกบริษัทขอมูลเครดิต  
หนวยงำนอำงอิงอื่น หรือสถำบันกำรเงินใดๆ อนึ่ง 
หนวยงำนอื่น อำจขอใชขอมูลที่ไดใหแกบริษัทขอมูล
เครดิต หำกเป็นไปเพือ่กำรตรวจสอบสถำนะกำรเงิน
ของทำนวำสมควรทีจ่ะไดรับอนมัุตเิครดิต หรือด�ำรง
สถำนะเป็นผูค�้ำประกันดำนเครดิตตอไปหรือไม  
(“กำรพิจำรณำกำรใหเครดิต”) เรำอำจเปดเผยขอมูล
ที่ทำนใหไวในใบสมัครนี้ และขอมูลเก่ียวกับบัญชี
บัตรของทำนตำมวิธีกำรเก็บรักษำขอมูลท่ีดีแกบุคคล
ดังตอไปนี้ 
  (ก)  บริษัทตำงๆ ภำยในกลุมบริษัท อเมริกัน 

เอ็กซ์เพรส หรือผูที่ไดรับสิทธิจำกบริษัท
ต่ำงๆ ภำยในกลุมบริษทั อเมริกัน เอก็ซ์เพรส 
เหลำนั้น ไมวำจะอยู ณ ประเทศใดทั่วโลก 
รวมตลอดถงึบุคคลใดๆ ทีมี่ช่ือหรือเคร่ืองหมำย 
ที่ปรำกฏอยูบนบัตรที่ออกใหแกทำน 

  (ข)  บุคคลภำยนอกที่วำจำงโดยกลุมบริษัท 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อด�ำเนินกำรให
บริกำรดำนกำรจัดกำรตำงๆ ที่เกี่ยวของกับ
กำรด�ำเนินกำรจัดกำรบัญชีบัตรของลูกคำ 
ตลอดจนดำนกำรบริกำรบัญชีบัตรของทำน 
อำทิ กำรจัดสงของรำงวัล กำรจัดพิมพ์ใบ
เรียกเก็บเงิน และกำรด�ำเนินกำรติดตำม
ทวงถำมหนี้ เป็นตน  

  (ค)  ผูจัดสงสินคำและบริกำรใหแกเรำและแก
องค์กรตำงๆ ที่ยอมรับบัตรอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส หรือบัญชีในกำรช�ำระคำสินคำ
และบริกำรที่ทำนสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรและใหบริกำรแก
บัญชีบัตรของทำนเพื่อด�ำเนินกำรและเรียก
เก็บคำสินคำและบริกำรที่เกิดขึ้นและเพื่อ
จัดกำรผลประโยชน์หรือแผนกำรประกันที่
ทำนเป็นสมำชิกอยู และ

เงื่อนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง
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   (ง) ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน ตัวแทนรัฐบำล 
คณะบุคคลหรือหนวยงำนที่ไดรับกำรแตงตั้ง
ในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ  เรำอำจตรวจสอบ
และ/หรือบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ที่
มีขึ้นระหวำงทำนและเรำ เพื่อใหม่ันใจใน
คุณภำพของกำรใหบริกำรแกลูกคำของเรำ 
เรำอำจใชขอมูลที่ทำนใหแกเรำไวในใบสมัคร 
และจำกกำรส�ำรวจขอมูลที่ไดมำจำก
ลักษณะกำรใชบัญชีของทำน และขอมูล
จำกแหลงภำยนอกตำงๆ  ซึ่งรวมถึงขอมูล
จำกรำยงำนผูบริโภคเพื่อใชในกำรพิจำรณำ
กำรใหเครดิต และกำรบริหำรจัดกำรของเรำ
และ/หรือบริษัทในเครือของเรำ

  เรำและบริษัทในเครือของเรำจะใชขอมูลซึ่งทำนได
กรอกไวในใบสมัครเพื่อกำรโฆษณำและท�ำกำร
ตลำดใหแกผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำและ
บริษัทในเครือของเรำ โดยเรำจะไมใชหรือเปดเผย
ขอมูลของทำนตอบุคคลภำยนอกใดๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด โดยปรำศจำกควำม
ยินยอมของทำน และจะน�ำชื่อของทำนออกจำก
รำยชื่อดังกลำว หำกทำนรองขอใหด�ำเนินกำร 
เชนวำนั้น

   
  หำกทำนเห็นวำขอมูลใดๆ ที่เรำมีอยูเกี่ยวกับ 

ตัวทำน หรือขอมูลที่เรำสงใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตหรือองค์กรอำงอิงใดไมถูกตอง โปรด
แจงมำทีบ่รษิทั อเมริกนั เอก็ซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด 
เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 ขอมูลใดๆ  
ที่เรำพบวำไมถูกตองนั้น จะไดรับกำรแกไข 
ใหถูกตองทันที

17. การยกเลิกและการพักใชชั่วคราว
ก)  คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งอำจยกเลิกบัญชี BTA 

ได เมื่อมีกำรใหหนังสือบอกกลำวลวงหนำหกสิบ 
(60) วัน แกคูสัญญำอีกฝำยโดยสงไปยังที่อยูที่
ระบุไวในเงื่อนไขกำรใชนี้ ยกเวนในกรณีที่เรำ 
เห็นวำมีควำมเสี่ยง ดำนกำรเงินแกเรำ ในกรณี
เชนนี้ เรำอำจบอกเลิกหรือพักกำรใชบัญช ีBTA  

ในเวลำใดก็ได ตัวอยำงในกรณีดังกลำวรวมถึง
แตไมจ�ำกัดเพียงกรณีตอไปนี้

   • มีกำรเรียกเก็บคำสินคำและบริกำรที่ไมไดรับ
อนุมัติจำกบัญชี BTA หรือ

   • บริษัทฯ ไมช�ำระเงินที่ครบก�ำหนดช�ำระ
แกเรำ หรือ

   • บริษัทฯ ไมปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใชนี้ หรือ
   • ขอควำมที่บริษัทฯ แจงแกเรำเกี่ยวกับบัญช ี

ของบริษัทฯ เป็นควำมเท็จหรือท�ำใหเขำใจ 
ผิดได หรือ

   • บริษัทฯ ท�ำผิดสัญญำอื่นใดที่อำจท�ำไวกับเรำ 
หรือ

   • บริษัทฯ ยุติกำรด�ำเนินกิจกำรทั้งหมดหรือ
ในสวนที่ส�ำคัญของตน หรือ

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

   • บริษัทฯ ด�ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เขำสูกำรประนอมหนี้ หรือจัดกำรเกี่ยวกับหนี้
ที่มีกับเจำหนี้รำยใดรำยหนึ่งของตน หรือ

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

   • ในกรณีที่เป็นหำงหุนสวน และมีกำรเลิกกิจกำร
หำงหุนสวน หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของหุนสวนโดยไมไดรับควำมยินยอมเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรลวงหนำจำกเรำ หรือ

   • บริษัทฯ เป็นทรัสตีของทรัสต์ และทรัสต์ได 
สิ้นสุดลง (หรือผูรับประโยชน์ของทรัสต์มีมติ
ใหทรัสต์สิ้นสุดลง) บริษัทฯ ยุติกำรเป็นทรัสตี
หรือยุติกำรถือครองทรัพย์สินท่ีอยูในทรัสต์ 
ในนำมของตนหรือยุติกำรไดรับกำรรับผิด
ชดใชจำกทรัพย์สินที่อยูในทรัสต์หรือท�ำผิด
สัญญำทรัสต์ในสำระส�ำคัญ

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

เง่ือนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทางของ

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (CONTINUED)

เง่ือนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทางของ

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (CONTINUED)



บริกำรทั้งหมดถึงวันยกเลิก) จะยังคงอยูตอไป
จนกวำจะไดมีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันนั้นแลว

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

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

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

20. การไม่สละสิทธิ
กำรละเวน ควำมลำชำ หรือกำรไมใชอ�ำนำจหรือสิทธิ 
ใดๆ ภำยใตเงื่อนไขกำรใชบัญชีนี้ ไมถือเป็นกำร 
สละสิทธิในอ�ำนำจหรือสิทธินั้น และกำรใชอ�ำนำจ
หรือสิทธินั้นครั้งเดียวหรือเพียงบำงสวน ไมเป็น 
กำรจ�ำกัดมิใหใชอ�ำนำจหรือสิทธินั้นเพิ่มเติมและ
ไมเป็นกำรจ�ำกัดอ�ำนำจหรือสิทธิอื่นแตอยำงใด

21. การสวมสิทธิ
หำกบริษัทคูคำไมจัดสินคำหรือบริกำรใหแกบริษัทฯ 
ตำมที่ไดเรียกเก็บคำสินคำและบริกำรในบัญชี BTA 
แลว เรำอำจใชดุลยพินิจของเรำท�ำกำรเครดิต 

คำสินคำและบริกำรในบัญชี BTA หำกเรำด�ำเนินกำร
เชนนั้นถือวำ ทำนไดแตงตั้งเรำโดยเงื่อนไขกำรใชนี้ 
ใหเป็นผูรับมอบอ�ำนำจของทำนในกำรติดตำม 
เรียกรองสิทธิที่มีตอบริษัทคูคำนั้นในนำมของทำน
โดยคำใชจำยของเรำเอง ทั้งนี้รวมถึงแตไมจ�ำกัด
เพียงกำรออกเสียงลงคะแนน และพิสูจน์หนี้ตำม
กระบวนกำรใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับกำรมีหนี้สินลน 
พนตัว กำรพิทักษ์ ทรัพย์ หรือกระบวนกำรทำง 
กฎหมำยใดๆ  ตอบริษัทคูคำ ทำนตกลงจะแตงตั้งเรำ
เมื่อเรำไดทวงถำมถึงสิทธินั้น

22. กฎหมายที่ใช
ใหใชกฎหมำยไทยบังคับแกเงื ่อนไขกำรใชบัญชี
ฉบับนี้

ขอมูลผูใชงานที่เปนเจาของบัญชี BTA
หำกทำนตองกำรเสนอชื่อบุคคลที่จะท�ำกำรจอง 
โดยใชบัญชี BTA กรุณำระบุลงในรำยกำรดำนลำง 
เมื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมำยโทรศัพท์เพื่อท�ำกำรจอง 
โปรดแจงหมำยเลขบัญชี BTA หรือขอมูลอำงอิง 
อื่นๆ ที่ไดตกลงไวเพื่อเป็นกำรยืนยันขอมูล  
โปรดเขียนดวยตัวพิมพ์ใหญทั้งหมด

การมอบอำานาจแก่ลูกคา 
บริษัท, หนวยงำน, พันธมิตร หรือนิติบุคคลหรือ
องค์กรอื่นๆ (“บริษัท”) ที่กลำวถึงขำงตนไดขอเปด
บัญชีบัตรส�ำหรับกำรเดินทำง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
(American Express Business Travel 
Account “BTA”) ในนำมของบริษัท โดยเจำหนำที่
ผูลงนำมไดอำนเงื่อนไขกำรใชงำน BTA ซึ่งไดแนบมำ
ส�ำหรับและเป็นในนำมของบริษัท และทำงบริษัทได 
ยอมรับที่จะผูกมัดและรับผิดชอบในกำรเปลี่ยนแปลง 
ตำงๆ  ที่เกิดขึ้นกับเงื่อนไขเหลำนี้ ทำงบริษัทไดมอบ
อ�ำนำจแก บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด 
(“Amex”) ในกำรติดตอเจำหนำที่ธนำคำรของบริษัท
หรือแหลงขอมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจ�ำกัดเพียง 
ตัวแทนผูรำยงำนดำนเครดิต เพื่อรวบรวมขอมูลใดๆ 
ที่ Amex ตองใชเพื่อเปดบัญชี BTA ทำงบริษัท 
ยอมรับวำแบบฟอร์มฉบับนี้อำจถูกยอขนำดเพื่อเก็บ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เงื่อนไขการใชบัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง
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ลงในฟล์มขนำดเล็กหรือท�ำใหมในรูปแบบใดๆ ได 
โดย Amex เพื่อเก็บไวเป็นหลักฐำนที่ทำงบริษัท
ไดแจงขอเปดบัญชี BTA ทั้งนี้ เจำหนำที่ผูลงนำม 
ใหกำรรับรองตออเมริกัน เอ็กซ์เพรส วำไดรับอ�ำนำจ 
อยำงถูกตองจำกบริษัท ในกำรเปดบัญชี BTA  
ในนำมของบริษัท

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

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

c) You must always pay us in Thai Baht.

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

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

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

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

d) Unless otherwise agreed by Amex, liquidated damages are charged at a rate 
of eighteen percent (18%) per annum of outstanding balance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.  PRIVACY
You authorise us and our affiliates to make whatever credit investigations about 
you which we deem appropriate. We may ask credit information companies or 
other reference agencies for information on your credit history, and information 
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concerning your Account may be furnished by us to credit information companies, 
other reference agencies, or other financial institutions. The information provided 
to a credit bureau or reference agency will be available to other organisations  for  
the  purpose  of  assessing your credit worthiness should you apply for or continue 
to receive credit facilities or act as a surety for credit facilities from such 
organizations (“credit  decisioning”). Information supplied in your application and 
information about your account may be disclosed confidentially to 
 (i) other companies in the American Express group or its licensees  
  worldwide including any party whose name or logo appears on the  
  account issued to you: 
 (ii)  reputable third parties employed by any of the American Express group  
  to provide it with administrative services in connection with the operation  
  of customer accounts and account services such as delivery of reward,  
  printing of statement of account, collection process, and etc.:
 (iii)  our suppliers and to organizations who accept the Card or the Account in  
  payment of goods and/or services purchased by you, in order to  
  administer and service your account, process and collect charges on it  
  and manage the benefits or insurance programs in which you are enrolled;  
  and 
 (iv) bank or financial institutions, government agency, statutory board or 

authority in Thailand or elsewhere.
From time to time we may monitor and/or record telephone calls between you 
and us to assure the quality of our customer service.

We may use information you have provided to us on your application and in 
surveys, information derived from how you use the Account and information 
from external sources, including consumer reports, for credit decisioning and 
administrative purposes by us and/or our affiliates.

We and our affiliates may use information provided by you in your application for 
advertising and marketing to you of our products and services. We may not use 
or provide your information to any third party for marketing purposes without 
your consent and will remove your name from any such list if you request us to.

If you believe that any information we hold about you or information we provided 
to a credit information company or other reference agency is incorrect, please 
write to us at: American Express (Thai) Co., Ltd. 388 S.P. Building, Phaholyothin 
Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400. Any information which we find to 
be inaccurate will be corrected promptly.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บัญชีบัตรสำาหรับการเดินทาง American Express®

1.  อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

 อัตรำดอกเบี้ย ไมมี

 คำธรรมเนียมกำรใชวงเงิน ไมมี

 คำธรรมเนียมช�ำระลำชำกวำก�ำหนด 18% ตอปีของยอดคำงช�ำระ

  คำธรรมเนียม หรือคำบริกำรอื่น (แผนกำรผอนช�ำระ) ไมมี

  วันเริ่มคิดดอกเบี้ยและคำธรรมเนียมใชบัตร หรือคำปรับในกำรช�ำระหนี้
ลำชำกวำก�ำหนด

45 วัน จำกวันที่สรุปยอดรำยกำร

2. อัตราการผ่อนชำาระคืนขั้นตำ่า ไมมี

3. ระยะเวลาการชำาระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หากชำาระตามกำาหนด) ไมมีกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย

4.  ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท(1)   

   คำธรรมเนียมแรกเขำ (ครั้งเดียว): ไมมี

   คำธรรมเนียมอนุมัติบัตรดวน ไมมี

   คำธรรมเนียมรำยปีี (ตอปี): สมำชิกภำพของบัตร ไมมี

5.  ค่าธรรมเนียมในการชำาระเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว) 

   หักเงินจำกบัญชีธนำคำรโดยตรง ไมคิดคำบริกำร

 ช�ำระที่จุดบริกำรช�ำระ ณ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไมคิดคำบริกำร

 ช�ำระดวยเช็คหรือธนำณัติ ไมคิดคำบริกำร

ชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท์) ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(2)/ต่างจังหวัด (บาทต่อรายการ)

เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนำคำรกรุงเทพ 15/30 15/30 15/30 15/30

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

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

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

ธนำคำรยูโอบี 10/20 10/20 10/10 15/15

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

7. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี(1) 23.37 บำท/หนำ

8. ค่าธรรมเนียมการขอสำาเนาใบบันทึกการขาย(1)

 ส�ำหรับรำยกำรคำใชจำยภำยในประเทศ ไมคิดคำบริกำร

 ส�ำหรับรำยกำรคำใชจำยในตำงประเทศ ไมคิดคำบริกำร

9. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ ไมคิดคำบริกำร

10. ค่าปรับกรณีเช็คคืน(1) 200 บำท/ครั้ง

11. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามใหชำาระหนี้ ไมคิดคำบริกำร

12. ค่าธรรมเนียมในการชำาระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใหแก่  
     หน่วยงานราชการ ไมมี

13. ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน(3) รอยละ 2.5%

หมำยเหตุ – N/A หมำยถึง “ไมเกี่ยวของ”    
(1)  คำธรรมเนียมทั้งหมดไมรวมภำษีมูลคำเพิ่ม
(2)  เขตปริมณฑล = สมุทรปรำกำร นนทบุรี และปทุมธำนี
(3)  หำกทำนซื้อสินคำหรือบริกำรในเงินสกุลอื่นที่ไมใชเงินบำท บริษัทจะแปลงยอดคำใชจำยดังกลำวเป็นเงินบำท ณ วันที่บริษัทไดท�ำกำรบันทึกยอดคำใชจำยนั้น ซึ่งอำจมิใชเป็นวันเดียวกับวันที่ทำนไดซื้อ

สินคำหรือบริกำร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวำจะมีกำรสงยอดคำใชจำยมำเรียกเก็บจำกบริษัทเมื่อใด หำกยอดคำใชจำยมิใชอยูในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีกำรแปลงคำเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐฯ กอน จำกนั้นจึง 
แปลงคำจำกดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นเงินบำท หำกยอดคำใชจำยเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีกำรแปลงเป็นคำเงินบำทโดยตรง หำกทำนเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่น ที่ไมใชดอลลำร์สหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอน
จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ แลวจึงแปลงคำจำกดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นเงินบำท ณ วันที่มีกำรด�ำเนินกำรบันทึกรำยกำร โดยอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในตำงประเทศ ซึ่งอำจมิใชวันเดียวกับวันที่ทำน
เบิกถอนเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวำจะมีกำรสงยอดเบิกถอนเงินสดมำเรียกเก็บยังอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเมื่อใด 

ทำนยอมรับและตกลงวำกำรแปลงคำเงินจะกระท�ำโดยระบบกำรเงินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสตำงประเทศ โดยใชอัตรำแลกเปลี่ยนระหวำงธนำคำรที่ระบบเลือกจำกแหลงขอมูลในวันท�ำกำรกอนวันที่จะมีกำร
บันทึกยอดใชจำยบวกดวยคำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินในอัตรำรอยละ 2.5 อนึ่ง ถำมีกำรแปลงคำเงินโดยบุคคลที่สำมกอนที่จะมีกำรเรียกเก็บจำกบริษัท อัตรำแลกเปลี่ยนส�ำหรับกำรแปลงคำเงินจะเป็น
อัตรำแลกเปลี่ยนที่บุคคลที่สำมเป็นผูเลือกใชกับกำรแปลงคำเงินนั้น

ผูถือบัตรสำมำรถตรวจสอบอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อใชในกำรอำงอิงเบื้องตนไดทำง www.americanexpress.co.th หรือ ติดตอแผนกบริกำรสมำชิกบัตร

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

American Express® Business Travel Account

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

 Interest Rate N/A

 Credit Usage Fee N/A

 Late Payment Fee 18% per annum of Outstanding Balance

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

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

2. Minimum Repayment N/A

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

4.  Card Fees by Type(1)   

    Joining Fee (one time) N/A

   Urgent New Fee N/A

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

5.  Payment Fee (VAT Inclusive)

   Direct Debit Free of Charge

 Over the Counter at American Express Free of Charge

 Payment by Cheque or Money Order Free of Charge

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

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

Counter ATM Internet Phone

Bangkok Bank 15/30 15/30 15/30 15/30

Kasikorn Bank 15/50 15/25 15/25 15/25

Siam Commercial Bank 15/35 15/35 15/35 15/35

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

United Overseas Bank 10/20 10/20 10/10 15/15

6. Card Replacement Fee(1) Free of charge

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

8. Request Fee for Record of Charge(1)

 Domestic Charge Free of charge

 Overseas Charge Free of charge

9. Disputed Charge Free of charge

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

11. Credit/Collection Administration Fee Free of charge

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

13. Currency Conversion Risk Factor(3) 2.5%

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


