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ว     ว    ด     ด    ป    ป

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท Company Details

ชื่อบริษัทที่ประสงคให้ปร�กฎบนบัตรบริษัท
Company Name to appear on Corporate Card
(ไม่เกิน 24 ตัวอักษร) (not exceeding 24 spaces)

ที่อยู่ที่จดทะเบียน
Registered Address

ที่อยู่ที่ติดต่อ
Trading address

บริษัท (ชื่อเต็ม)
Company Name (in full)

รหัสไปรษณีย Postcode

รหัสไปรษณีย Postcode
โทรส�ร
Fax No.

จำ�นวนพนักง�น
Number of Employees

งบค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รเดินท�ง
และสันทน�ก�รเพื่อธุรกิจต่อปี (บ�ท) 
Annual T&E Expenditure (THB)

วันที่จดทะเบียนบริษัท
Date Company Registered

ร�ยได้ต่อปี
Annual Revenue

หม�ยเลขบัญชี (กระแสร�ยวัน)
Bank Account No. (Current)

บริษัทของตนเอง
Independently Owned

บริษัทไทย
Thailand Company

บริษัทในเครือ
Subsidiary

บริษัทแม่
Parent Company

ห้�งหุ้นส่วน
Partnership

แผนก/ส�ข�
Division/Branch

โทรศัพท
Telephone No.

ชื่อผู้ติดต่อ
Contact Name

ประเภทธุรกิจ
Industry or Nature  of
Business

เลขทะเบียนบริษัท
Company Registration No.

ประเภทนิติบุคคล
Entity Type

ทุนชำ�ระแล้ว (บ�ท)
Paid-up Capital (THB)

ชื่อธน�ค�ร  
(ที่บริษัทเปิดบัญชีอยู่)
Bank Name (Company Account)

ส�ข�
Bank Branch

(โปรดทำ�เครื่องหม�ย)
(Please tick)

กรณีบริษัทในเครือหรือแผนก/ส�ข�ของบริษัท โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทแม่
If subsidiary or division/branch company, state name and address of parent company

บริษัทต่�งช�ติที่จดทะเบียน
Registered Foreign Company

สม�คมไม่อยูใ่นรูปองคกรต�มกฎหม�ย
Unincorporated Association

หน่วนง�นร�ชก�ร
Government Body

บริษัทต่�งช�ติที่ไม่จดทะเบียน
Unregistered Foreign Company

สหกรณ
Cooperative

ทรัสต* (กรุณ�วงกลมประเภทของทรัสต)
Trust* (please circle trust type) 

Family/Unit/Discretionary

สม�คมในรูปองคกรต�มกฎหม�ย
Incorporated Association

Important Notes: This section is an application to establish an American Express Corporate Card Account. From this account, we will issue Corporate Cards to qualified 
members of your company. Please type or print throughout. Tick boxes    as appropriate. It is essential that forms are completed in full. All information is required 
and will be subject to verification before an account can be established. Insufficient information may cause unnecessary delays in the processing of your application. 
The signature on every document must be the same as signed on the application form.

Please allow one month for processing. All information received will be treated with strict confidence. Also 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) Bank statement for 6 months

V) Certified copy of ID card (Thai)/Passport  
 (non-Thai) of authorized signers
VI) Shareholder list issued within the past six  
 (6) months

VII) Certified copy of House Registration*(Thai)/Work  
 Permit (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. 

Section A: Corporate Card Agreement and Application
ข้อคว�มสำ�คัญ: เอกส�รนี้เป็นใบสมัครเพื่อขอเปิดบัญชีบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส โดยเมื่อบัญชีบัตรดังกล่�วได้รับก�รอนุมัติ เร�จะดำ�เนินก�รออกบัตรบริษัทให้กับพนักง�นผู้มีสิทธิของท่�น กรุณ�กรอก
ข้อคว�มทั้งหมดโดยใช้พิมพดีดหรือเขียนด้วยตัวบรรจง และก�เครื่องหม�ยในช่อง       ต�มคว�มเหม�ะสม กรุณ�กรอกแบบฟอรมนี้ให้ครบถ้วนโดยข้อมูลทั้งหมดเป็นสิ่งจำ�เป็นและนำ�ม�ใช้ตรวจสอบคว�ม 
ถูกต้องเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รเปิดบัญชีบัตรบริษัท ข้อมูลที่ไม่สมบูรณอ�จเป็นเหตุให้ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�อนุมัติใบสมัครของท่�น เป็นไปอย่�งล่�ช้�โดยไม่จำ�เป็น ล�ยเซ็นในเอกส�รทุกฉบับต้อง
เหมือนกับที่เซ็นไว้ในแบบฟอรมใบสมัคร 
ขัน้ตอนในก�รดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�อนมัุตใิบสมัครจะใช้เวล�ประม�ณ 1 เดือน ทัง้นีเ้ร�จะรักษ�ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้รบัจ�กท่�นไว้เป็นคว�มลับอย่�งเคร่งครัด โปรดแนบสำ�เน�เอกส�รต่�งๆ ม�พร้อมกับใบสมัครดังนี:้
1)  งบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบย้อนหลัง 2 ป ี                     4) สำ�เน�บัญชีธน�ค�รย้อนหลัง 6 เดือน                                          6) สำ�เน�ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำ�เน�ไม่เกิน 6 เดือน) 
2) ก�รจดทะเบียนธุรกิจ (ภ�ยใน 3 เดือน)                               5) สำ�เน�บัตรประช�ชน (ช�วไทย)/ หนังสือเดินท�ง (ช�วต่�งช�ติ)           7) สำ�เน�ทะเบียนบ้�น* (ช�วไทย)/ ใบอนุญ�ตทำ�ง�น (ช�วต่�งช�ติ)
3) บัตรประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร                                                  ของผู้ลงน�มที่ได้รับอนุญ�ต พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง                        ของผู้ลงน�มที่ได้รับอนุญ�ต พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
*กรุณ�แนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นเพิ่มเติม กรณีที่ที่อยู่ต�มบัตรประช�ชนไม่ตรงกับที่อยู่ต�มทะเบียนบ้�น



2. การจัดส่งบัตร Card Distribution

ส�าหรับส่วนกลาง For Central
ชื่อผู้รับ
Recipient Name

ประเภทของก�รจัดส่งบัตร
Card Distribution Type

ส่วนกล�ง Central ร�ยบุคคล To Cardmember’s Billing Address

น�ย Mr น�ง Mrs น�งส�ว Miss

ตำ�แหน่ง
Position

ที่อยู่ (กรณีแตกต่�งจ�ก 
ที่อยู่บริษัทข้�งต้น)
Address (if different from 
above company address)

โทรศัพท
Telephone No.

รหัสไปรษณีย Postcode

โทรส�ร
Fax No.

3. การจัดส่งรายงานข้อมูล Report Distribution

ชื่อผู้รับ
Recipient Name

น�ย Mr น�ง Mrs น�งส�ว Miss

ตำ�แหน่ง
Position

ที่อยู่ (กรณีแตกต่�งจ�ก 
ที่อยู่บริษัทข้�งต้น)
Address (if different from 
above company address)

โทรศัพท
Telephone No.

รหัสไปรษณีย Postcode

โทรส�ร
Fax No.

อื่นๆ Other

4. การเรียกเก็บเงินและการช�าระเงิน Billing And Payment 
ประเภทของก�รเก็บเงิน 
และก�รชำ�ระเงิน
Billing Type

ส�าหรับส่วนกลาง For Central
ชื่อผู้รับ
Recipient Name

เรียกเก็บจ�กส่วนกล�ง Central Bill เรียกเก็บร�ยบุคคล Individual Bill

น�ย Mr น�ง Mrs น�งส�ว Miss

ตำ�แหน่ง
Position

ที่อยู่ (กรณีแตกต่�งจ�ก 
ที่อยู่บริษัทข้�งต้น)
Address (if different from 
above company address)

โทรศัพท

ประเภทก�รชำ�ระเงิน
Payment Type

รหัสไปรษณีย Postcode

โทรส�ร
Fax No.

บริษัทเป็นผู้จ่�ย Paid by Company

ของเดือน of monthระบุวันสรุปรอบบัญชี
Statement Date

สม�ชิกบัตรเป็นผู้จ่�ย Paid by Cardmember

อื่นๆ Other

อื่นๆ Other

5. รายงานข้อมูลด้านการจัดการ Management Information Reporting
วันเริ่มต้นรอบปีบัญชีบริษัท (เดือน 1 - 12)  Start of Company’s financial year (month 1 - 12)

ด     ด



 

 

อื่นๆ Other

อื่นๆ Other

ตัวอย่�งล�ยเซ็น
Specimen Signature

ชื่อ Name

โทรศัพท Telephone No.

ที่อยู่ปัจจุบัน (ห�กแตกต่�งจ�กทะเบียนบ้�นหรือใบอนุญ�ต
ก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ)
Current Address (if different 
from House Registration Address 
or Work Permit for non-Thai 
National)

เบอรโทรศัพทติดต่อ  
Contact Telephone No.

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ้�นหรือที่อยู่ในประเทศไทยต�ม 
ใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ
House Registration Address or  
Address in Thailand as Shown in 
Work Permit for non-Thai National

รหัสไปรษณีย Postcode

รหัสไปรษณีย Postcode

ที่อยู่ถ�วรในต่�งประเทศ (ช�วต่�งช�ติ)
Address in Other Country
(non-Thai)

รหัสไปรษณีย Postcode

บัตรประจำ�ตัวประช�ชน (คนไทย)/
หนังสือเดินท�ง (ช�วต่�งช�ติ) 
I.D. (Thai)/Passport (non-Thai)

สัญช�ติ Nationality

วันเดือนปีเกิด
Date of Birthตำ�แหน่ง Position

6. ผู้ดูแลโปรแกรม Programme Administrators

ชื่อ Name

ชื่อ Name

น�ย Mr

น�ย Mr

น�ง Mrs

น�ง Mrs

น�งส�ว Miss

น�งส�ว Miss

ตำ�แหน่ง Position

ตำ�แหน่ง Position

โทรศัพท Telephone No.

โทรศัพท Telephone No.

อีเมล Email

อีเมล Email

โทรส�ร Fax No.

โทรส�ร Fax No.

7. รายชื่อผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทในอนาคต Future Application Authorisation



ตัวอย่�งล�ยเซ็น
Specimen Signature

ชื่อ Name

โทรศัพท Telephone No.

ที่อยู่ปัจจุบัน (ห�กแตกต่�งจ�กทะเบียนบ้�นหรือใบอนุญ�ต
ก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ)
Current Address (if different 
from House Registration Address 
or Work Permit for non-Thai 
National)

เบอรโทรศัพทติดต่อ  
Contact Telephone No.

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ้�นหรือที่อยู่ในประเทศไทยต�ม 
ใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ
House Registration Address or  
Address in Thailand as Shown in 
Work Permit for non-Thai National

รหัสไปรษณีย Postcode

รหัสไปรษณีย Postcode

ที่อยู่ถ�วรในต่�งประเทศ (ช�วต่�งช�ติ)
Address in Other Country
(non-Thai)

รหัสไปรษณีย Postcode

บัตรประจำ�ตัวประช�ชน (คนไทย)/
หนังสือเดินท�ง (ช�วต่�งช�ติ) 
I.D. (Thai)/Passport (non-Thai)

สัญช�ติ Nationality

วันเดือนปีเกิด
Date of Birthตำ�แหน่ง Position



8. ค�าอนุมัติและค�ารับรองบริษัทฯ Authorisation and Undertaking
บริษัทฯ ประสงคที่จะขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยบริษัทฯ ยอมรับเงื่อนไขก�รใช้บัตรบริษัทต�มที่ปร�กฏในสัญญ�บัตรบริษัท โปรดออกบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ในน�มของบริษัทฯ 

และบุคคลที่มีชื่อปร�กฏอยู่ในใบสมัครบัตรบริษัท ซึ่งได้กรอกข้อคว�มและลงล�ยมือชื่อโดยบุคคลดังกล่�วแล้ว พร้อมทั้งมีก�รลงล�ยมือชื่อกำ�กับโดยผู้มีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ นี ้

บริษัทฯ ขอรับรองว่�ข้อมูลที่ให้ไว้ข้�งต้นนี้ถูกต้อง และบริษัทฯ มอบอำ�น�จให้บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด และ/หรือผู้แทนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด ดำ�เนินก�รติดต่อ 

กับธน�ค�รของบริษัทฯ หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เข้�ใจดีว่� บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) 

จำ�กัด อ�จปฏิเสธไม่รับใบสมัครบัญชีบัตรบริษัทนี้ได้ โดยมิต้องชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้บริษัทฯ ทร�บแต่ประก�รใด 

ลงล�ยมือชื่อในน�มของบริษัทฯ ที่ปร�กฏข้�งต้น (ล�ยมือชื่อของผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

We wish to establish an American Express Corporate Card account and we accept your conditions of use set out in the agreement. Please issue   
American Express Corporate Cards in the name of this company and the respective persons named on the Corporate Card Application Forms duly 
completed and signed by the said persons and countersigned by an authorised signatory of this company. 

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)

วันที่ Date

ล�ยมือชื่อผู้มีอำ�น�จลงน�ม Signature of Authorised Signatory ประทับตร�บริษัท Company Stamp

ชื่อ Name

โทรศัพท Telephone No.

ที่อยู่ปัจจุบัน(ห�กแตกต่�งจ�กทะเบียนบ้�นหรือใบอนุญ�ต
ก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ)
Current Address (if different 
from House Registration Address 
or Work Permit for non-Thai 
National)

เบอรโทรศัพทติดต่อ  
Contact Telephone No.

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ้�นหรือที่อยู่ในประเทศไทยต�ม
ใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ
House Registration Address or  
Address in Thailand as Shown in 
Work Permit for non-Thai National

รหัสไปรษณีย Postcode

รหัสไปรษณีย Postcode

ที่อยู่ถ�วรในต่�งประเทศ (ช�วต่�งช�ติ)
Address in Other Country
(non-Thai)

รหัสไปรษณีย Postcode

บัตรประจำ�ตัวประช�ชน (คนไทย)/ 
หนังสือเดินท�ง (ช�วต่�งช�ติ) 
I.D. (Thai)/Passport (non-Thai)

สัญช�ติ Nationality

วันเดือนปีเกิด
Date of Birth

ตำ�แหน่ง Position

ว     ว    ด     ด     ป    ป    ป    ป 



วันที่ Date

ล�ยมือชื่อผู้มีอำ�น�จลงน�ม Signature of Authorised Signatory ประทับตร�บริษัท Company Stamp

ชื่อ Name

โทรศัพท Telephone No.

ที่อยู่ปัจจุบัน(ห�กแตกต่�งจ�กทะเบียนบ้�นหรือใบอนุญ�ต
ก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ)
Current Address (if different 
from House Registration Address 
or Work Permit for non-Thai 
National)

เบอรโทรศัพทติดต่อ  
Contact Telephone No.

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ้�นหรือที่อยู่ในประเทศไทยต�ม 
ใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ
House Registration Address or  
Address in Thailand as Shown in 
Work Permit for non-Thai National

รหัสไปรษณีย Postcode

รหัสไปรษณีย Postcode

ที่อยู่ถ�วรในต่�งประเทศ (ช�วต่�งช�ติ)
Address in Other Country
(non-Thai)

รหัสไปรษณีย Postcode

บัตรประจำ�ตัวประช�ชน (คนไทย)/ 
หนังสือเดินท�ง (ช�วต่�งช�ติ) 
I.D. (Thai)/Passport (non-Thai)

สัญช�ติ Nationality

วันเดือนปีเกิด
Date of Birth

ตำ�แหน่ง Position

ว     ว    ด     ด     ป    ป    ป    ป 



(                                              )
 

ท�ำที่ 

วันที่

ประเภทนิติบุคคล

ข้ำพเจ้ำ (นิติบุคคลชื่อ)
นิติบุคคล

วันที่จดทะเบียน

โดยมี

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม

(ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง)
ผู้ให้ควำมยินยอม / ผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนนิติบุคคลผู้ให้ควำมยินยอม

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่ำนั้น 

ตรำประทับ (ถ้ำมี)

เป็นผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนตำมหนังสือรับรอง ใบส�ำคัญกำรจดทะเบียน ซึ่งออกโดย

และ

ลำยมือชื่อพยำน

 

(ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง)
หมำยเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมำชิกหรือผู้ใช้บริกำรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรพิจำรณำ

สินเชื่อของสถำบันกำรเงิน แต่กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็นสิทธิของเจ้ำของข้อมูลที่จะ
ให้ควำมยินยอมหรือไม่ก็ได้

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่/เลขที่ี่อ้ำงอิงอื่น

ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมใหบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด (“บริษัท”) เปิดเผยหรือให้ข้อมูล 
ของข้ำพเจ้ำแก่ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นสมำชิกหรือผูใช้บริกำรของ  
บริษัทเพื่อประโยชนในกำรวิเครำะหสินเชื่อ กำรออกบัตรเครดิต ตำมค�ำขอสินเชื่อ/ขอออก 
บัตรเครดิตของข้ำพเจ้ำที่ ให ไว กับบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด ข ้ำงต้น 
รวมถึงเพื่อประโยชนในกำรทบทวนสินเชื่อ ต่ออำยุสัญญำสินเชื่อ/บัตรเครดิต กำรบริหำร 
และปองกันควำมเสี่ยง ตำมข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย และใหถือว่ำคู ่ฉบับ  
และบรรดำส�ำเนำ ภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสำรที ท�ำส�ำเนำขึ้นจำกหนังสือ 
ให้ควำมยินยอมฉบับนี้ โดยกำรถ่ำยส�ำเนำ ถ่ำยภำพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ  
เป็นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูล

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)

หม�ยเลขจดทะเบียนบริษัท:  

2. การขอข้อมูลผู้รับผลประโยชน์  

เพื่อเป็นก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับในกฎกระทรวง เรื่องก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงของลูกค้� พ.ศ. 2556 บริษัทอเมริกัน เอ็กซ เพรส (ไทย) จำ�กัด มีคว�ม
จำ�เป็นที่จะต้องระบุตัวตนของลูกค้� รวมถึงดำ�เนินม�ตรก�รที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจนตัวตนของนิติบุคคล ดังนั้น โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับคว�มเป็นเจ้�ของและ
อำ�น�จก�รควบคุมที่มีอยู่จริงของบริษัทของท่�น 

ทั้งนี้ เร�จะไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รเปิดบัญชีห�กเร�มิได้รับข้อมูลดังกล่�วจ�กท่�น นอกจ�กนี้ เร�อ�จมีคว�มจำ�เป็นที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมและ
เอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�อนุมัติบัตรจ�กท่�นในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยดังกล่�ว

3. ค�าจ�ากัดความของผู้รับผลประโยชน์   

บุคคลธรรมด�ผู้มีคุณสมบัติดังนี้: 

ก) เจ้�ของผู้มีอำ�น�จบริห�ร - เป็นเจ้�ของและอำ�น�จบริห�ร 25 เปอรเซ็นตหรือม�กกว่�ในก�รถือหุ้นและสิทธิ์ออกเสียง 

ข) มีอำ�น�จบริห�รในท�งอ้อมจ�กก�รถือหุ้นหรือมีสิทธิ์ออกเสียงผ่�นท�งตัวแทนอื่น (เช่น บริษัทแม่ ทรัสต หรือบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่) 

หรือในกรณีที่บุคคลนั้นไม่ส�ม�รถระบุใน ก) หรือ ข) บุคคลนั้นถือครองตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง (กรรมก�รผู้จัดก�รหรือประธ�นกรรมก�รบริห�ร)

ห�กต้องก�รพื้นที่เพื่อกรอกร�ยละเอียดเพิ่มเติม กรุณ�ทำ�สำ�เน�จ�กแบบฟอรมนี้ พร้อมให้ผู้มีอำ�น�จลงน�มเซ็นกำ�กับและแนบม�กับใบสมัคร

4. โครงสร้างเจ้าของกิจการของบริษัท

โปรดกรอกร�ยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้�งของเจ้�ของกิจก�รของบริษัท โดยเลือกหัวข้อที่ตรงกับคว�มเป็นจริงของบริษัทท่�น 
i. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว่�หนึ่งคนเป็นเจ้�ของ/เป็นผู้ถือหุ้นหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในกิจก�รของบริษัทตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

 ไม่ (กรุณ�ไปข้อ ii)  ใช่ (กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 5 ถึง 9 ให้ครบถ้วน)

ii. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว่�หน่ึงคนซ่ึงเป็นผู้มีอำ�น�จควบคุมบริษัทข้ันสุดท้�ยถือสิทธิคว�มเป็นเจ้�ของหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในบริษัทน้อยกว่� 25% 
อย่�งไรก็ต�มมีบุคคลธรรมด�คนอื่นที่มีอำ�น�จควบคุม (ชื่อบริษัท ___________________) (“บริษัทผู้สมัคร”) โดยวิธีก�รอื่น 
โปรดแนบเอกส�รแสดงอำ�น�จควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีก�รอื่นของบุคคลธรรมด�

 ไม่ (กรุณ�ไปข้อ iii)  ใช่ (กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 5 ถึง 9 ให้ครบถ้วน)

iii. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว่�หน่ึงคนซ่ึงเป็นผู้มีอำ�น�จควบคุมบริษัทข้ันสุดท้�ยถือสิทธิคว�มเป็นเจ้�ของหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในบริษัทน้อยกว่� 25% 
และไม่มีบุคคลธรรมด�คนอื่นที่มีอำ�น�จควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ข้อมูลของบุคคลธรรมด�ที่มีตำ�แหน่งเป็นเจ้�หน้�ที่บริห�รระดับสูง (ต�มข้อมูลที่ได้ให้ไว้ใน
ใบสมัคร) จะถูกนำ�ม�ใช้ในก�รระบุและพิสูจนทร�บผู้รับผลประโยชน

 โปรดก�เครื่องหม�ยเพื่อยืนยันและข้�มไปหัวข้อที่ 9  

5. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์1

คำ�นำ�หน้�ชื่อ  น�ย  น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

น�มสกุล:

ที่อยู่บ้�น

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     
สัญช�ติ
เลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/
เลขที่หนังสือเดินท�ง  กรุณ�แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/หนังสือเดินท�ง

เปอรเซ็นตก�รถือหุ้น   

แบบฟอรมสำ�หรับผู้รับผลประโยชน



6. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์2

คำ�นำ�หน้�ชื่อ  น�ย    น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ:

น�มสกุล:

ที่อยู่บ้�น

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     

สัญช�ติ
เลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/
เลขที่หนังสือเดินท�ง  กรุณ�แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/หนังสือเดินท�ง

เปอรเซ็นตก�รถือหุ้น   

7. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์3

คำ�นำ�หน้�ชื่อ  น�ย    น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

น�มสกุล:

ที่อยู่บ้�น

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     

สัญช�ติ
เลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/
เลขที่หนังสือเดินท�ง  กรุณ�แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/หนังสือเดินท�ง

เปอรเซ็นตก�รถือหุ้น   

8. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์4

คำ�นำ�หน้�ชื่อ  น�ย    น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

น�มสกุล:

ที่อยู่บ้�น

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป     

สัญช�ติ
เลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/
เลขที่หนังสือเดินท�ง  กรุณ�แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/หนังสือเดินท�ง

เปอรเซ็นตก�รถือหุ้น   



9. ค�ายืนยัน  

บริษัทฯ ขอรับรองว่�ข้อมูลที่ให้ไว้ข้�งต้นนี้ถูกต้องและมอบอำ�น�จให้ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ เพรส (ไทย) จำ�กัด และ/หรือผู้แทนของบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จำ�กัด ดำ�เนินก�รติดต่อกับธน�ค�รของเร� หรือแหล่งข้อมูลใดๆ เพื่อขอข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ให้แก่บริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ เข้�ใจว่� บริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด อ�จปฏิเสธไม่รับใบสมัครบัญชีบริษัทนี้ได้ โดยมิต้องชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้บริษัทฯ รับทร�บ
แต่อย่�งใด

ลงล�ยมือชื่อในน�มของบริษัทฯ ที่ปร�กฏข้�งต้น (ล�ยมือชื่อของผู้มีอำ�น�จลงน�ม) 

ชื่อ 

ตำ�แหน่ง

ล�ยมือชื่อ

 

 

✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป

ชื่อ 

ตำ�แหน่ง

ล�ยมือชื่อ

 

 

✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป

ตร�ประทับบริษัท (ห�กมี)

 

 

  



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  

Beneficial Owners Form



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)

 

 

  



 MNC  PLC  MM  GBP  LM

    Potential CIF

 Yes  No  Fee Overides THB

WWCIF   PCIF  Applications Submitted

Annual Fees    Annual Fee Account (CBO)  Yes  No

 IL  LL  JS  SL

 Individual  Office/Home  Central

 Yes   No

 Cardmember  Company  Both

Amex Travel   Travel Rebate   BTA
 Yes  No   Yes  No   Yes  No

 1) Not barred from MM/MR   2) Barred from both MM & MR

Official Use Only

Sales Person Code

Account Liability Code

Corporate Type

Worldwide CIF

Bill Fee

Control Account Name

Existing Corporate ID

Name of Company

Liability

Billing

Common Anniversary

Payment mode

Membership Miles

Mailing Details: (for remittance advice & other MIS reports)

Recipient Name

Position

Office Address

 Postcode

Telephone No.   Fax No.

Dunning  Cardmember  Company

AMEX Relationship  Merchant  Amex Travel  Travellers Cheques  BTA

Other Remarks

Approve by 

   The Acount Development Manager 
   American Express Global Corporate Payments



1. นิยามศัพท์:เมื่อท่านอ่านสัญญานี้
ก.  คำ�ว่� “ท่�น” หม�ยถึงบริษัทซึ่งขอให้มีก�รออกบัตร 

บริษัท โดยมีชื่อและที่อยู่ปร�กฏในแบบคำ�ขอเปิด 
บัญชีบัตรบริษัทฉบับเดียวกันนี้ และเมื่อใช้ในสัญญ� 
สม�ชิกบัตรบริษัท คำ�ว่� “ท่�น” ให้คว�มหม�ยถึง 
ทั้งบริษัท ซึ่งขอให้มีก�รออกบัตรบริษัท และสม�ชิก
บัตรบริษัทด้วย

ข.  คำ�ว่� “เร�” หม�ยคว�มถงึบริษทั อเมริกัน เอก็ซเพรส 
(ไทย) จำ�กัด หรอืผูส้บืสิทธจิ�กเร� 

ค.  คำ�ว่� “บัตรบริษัท” หม�ยคว�มถึงบัตรอเมริกัน 
เอก็ซเพรส ซึง่ออกภ�ยใต้ระบบบัตรบรษิทัของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส ต�มที่ท่�นร้องขอและเพื่อบัญชีของท่�น 
แก่บุคคลซึ่งมีชื่อระบุไว้ในแบบคำ�ขอ 

ง. คำ�ว่� “บัตรบริษทัทดแทน” หม�ยถงึ บัตรบริษทัซึง่ออก
เฉพ�ะโอก�ส อนัเนือ่งม�จ�ก ก�รเปล่ียนชือ่ สม�ชกิบัตร 
บริษทั หรอืในกรณบัีตรสญูห�ย ถกูขโมย หรอืเสยีห�ย 
หรือในกรณกี�รออกบัตรให้ใหม่ เนือ่งจ�กบัตรบริษทัที่
ออกให้สม�ชกิบัตรบรษิทัไม่ถงึมือผูรั้บ หรอืในกรณอีืน่ใด
โดยคว�มยนิยอมของเร� 

จ.  คำ�ว่� “สม�ชกิบัตรบริษทั” หม�ยคว�มถงึบุคคลซึง่ท่�น
กำ�หนดให้มีชือ่ในบัตรบรษิทั

ฉ. คำ�ว่� “บัญชี” หม�ยคว�มถึง บัญชีบัตรบริษัทของ
อเมรกินั เอก็ซเพรส สำ�หรับบริษทัต�มทีร่ะบุ ในสญัญ�นี ้
และสัญญ�อื่นใด ซึ่งเข้�ผูกพันต�มโอก�สโดยเร�
และท่�นและ/หรือสม�ชิกบัตรบริษัท

ช.  คำ�ว่� “ค่�สนิค้�และบริก�ร” หม�ยคว�มถงึ จำ�นวนเงนิที่
เรยีกชำ�ระจ�กบัตรบรษิทั ซึง่รวมถงึแต่ไม่จำ�กัด เฉพ�ะ 
ค่�ซือ้สนิค้�และบริก�ร หรือสิง่อืน่ใด ค่�ธรรมเนยีมร�ยปี 
ค่�ธรรมเนยีมก�รต่ออ�ยุ ค่�ธรรมเนยีม ก�รออกบัตร
ทดแทน หรือค่�ธรรมเนยีมอืน่ ก�รผ่อนชำ�ระร�ยเดือน 
ดอกเบ้ีย (ถ้�มี) ค่�ธรรมเนยีมทีธ่น�ค�ร หรอืสถ�บัน
ก�รเงนิเรียกเก็บเป็นค่�บรกิ�รทีไ่ด้จดัห�ให้แก่สม�ชกิ
บัตรบริษทัโดยตรง ค่�ธรรมเนยีมท่ี เรียกเก็บกรณี 
มีก�รคนืเชค็ทีเ่รียกเก็บเงนิไม่ได้ ค่�ปรับในกรณีผิดนดั 
ชำ�ระหนีค่้�ธรรมเนยีมและค่�ใช้จ่�ยอืน่ใด และภ�ษอี�กร 
ทีอ่�จต้องมีก�รเรียกชำ�ระ สม�ชกิบัตรต้องรับผิดชอบ 
ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยท้ังหมดทีก่ระทำ� จ�กก�รใช้บัตรบริษทั

ซ. คำ�ว่� “ผู้ร่วมให้บริก�ร” หม�ยคว�มถึง บริษัท
อเมริกัน เอ็กซเพรส หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทใน 
เครืออเมริกัน เอ็กซเพรส ผู้ได้รับสิทธิจ�กบริษัท 
ดังกล่�ว บริษัทนำ�เที่ยว สถ�นธุรกิจธน�ค�รและผู้ 
รับจ้�งอสิระอืน่ รวมตลอดถงึวสิ�หกิจอืน่ใดท้ังหมด 
ซึ่งมีส ่วนร ่วมหรือสนับสนุนเครือข ่�ยท่ัวโลก 
ซึ่งใช้ในก�รซื้อสินค้�หรือบริก�ร ณ สถ�นธุรกิจ 
โดยก�รใช้บัตรบริษัท หรือบัญชีบัตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส

ฌ. คำ�ว่� “สถ�นธุรกิจ” หม�ยคว�มถึง วิส�หกิจหรือ 
องคกรใด ซึ่งยอมรับบัตรบริษัทในก�รซื้อสินค้�และ 
บริก�ร

2.การใช้บัตร
ก. เร�ได้เปิดบัญชีในชื่อของท่�นเม่ือท่�นร้องขอ  

ท่�นตกลงยอมผูกพันต�มข้อกำ�หนด และเงื่อนไข
แห่งสัญญ�นี้ และสัญญ�สม�ชิกบัตรบริษัทซึ่งได้จัด 
ให้มีขึ้นแก่บุคคลซึ่งเป็นสม�ชิกบัตรบริษัทแต่ละ
ร�ย สัญญ�สม�ชิกบัตรบริษัทฉบับปัจจุบันได้แนบ
ม�กับใบนำ�ส่งบัตรบริษัท และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญ�นี้ 

ข. สม�ชิกบัตรบริษัทท่ีมีชื่อปร�กฏอยู่บนบัตรเท่�นั้น
ที่ส�ม�รถใช้บัตรบริษัทนั้นๆ ได้ ไม่ว่�เพื่อประโยชน 
ในก�รซื้อสินค้� และบริก�ร เพื่อระบุตัวบุคคลหรือ
เพื่อวัตถุประสงคอื่นใด

ค. สม�ชิกบัตรบริษัทแต่ละร�ยจะต้องรับผิดชอบ
สำ�หรับค่�สินค้� และบริก�รที่เกิดขึ้นกับบัตรบริษัท 
ซึ่งออกให้แก่ สม�ชิกบัตรบริษัทแต่ละร�ยดังกล่�ว 
ท้ังนี้เว้นแต่ท่�นอยู่ภ�ยใต้บังคับแห่งข้อกำ�หนด 
และเงื่อนไขแห่งแผนจำ�กัด คว�มรับผิดชอบของ
บริษัทที่มีผลใช้บังคับต่�งห�กจ�กสัญญ�นี้

ง. เร�สงวนสิทธิในอันที่จะปฏิเสธในก�รให้อนุมัต ิ
ก�รใช้บัตรเพือ่ก�รซ้ือสินค้�และบริก�รใดๆ ของท่�น  
หรือสม�ชิกบัตรบริษัท และท้ังนี้ เร�อ�จจะห้�ม 
ก�รใช้ หรือสั่งระงับก�รใช้บัตรไม่ว่�ในหรือนอก 
ประเทศไทย ไม่ว่�ด้วยเหตุผล เกี่ยวกับฐ�นะท�ง 
ก�รเงินของท่�น หรือสม�ชิกบัตรบริษัท หรอื 

สัญญาบัญชีบัตรบริษัท บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด – แบบสมาชิกบัตรรับผิดชอบ



สถ�นภ�พของบัญชีบัตร มูลค่� หรือลักษณะของ 
ธรุกรรม หนีค้้�งชำ�ระ ก�รฉ้อฉล คว�มไม่สจุริต หรือ 
ส�เหตุอื่นใดต�มที่กำ�หนด โดยกฎหม�ย กฎเกณฑ
ที่ใช้บังคับแก่ท้องท่ีท่ีเก่ียวข้องและไม่ว่�เวล�ใด
ก็ต�ม โดยไม่ต้องมีก�รแจ้ง ให้ท่�นทร�บแต่อย่�งไร

จ. ท่�นตกลงที่ให้ข้อมูลแก่เร�ต�มที่เร�ร้องขอต�ม
สมควรและต�มกฎหม�ย เก่ียวกับก�รใช้บัตรบริษทั  
ของสม�ชิกบัตรบริษัท และจัดห�ให้เร� ซึ่งเอกส�ร
หรือหลักฐ�นประกอบใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับก�รใช้บัตร
บรษิทั ดังกล่�วนั้นห�กเร�ร้องขอ ท่�นตกลงที่จะให้ 
คว�มร่วมมือกับเร�ในก�รสอบสวน หรอืก�รดำ�เนนิคดี 
อันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจ�กก�รใช้บัตรบริษัท

ฉ. เร�อ�จเพิกถอนสิทธิของสม�ชิกบัตรบริษัทในก�ร
ใช้บัตรบริษัทสำ�หรับธุรกรรมใดๆ ณ เวล�ใดๆ โดย
ดุลยพินิจของเร�แต่ฝ่�ยเดียวและไม่จำ�เป็นต้อง
แจ้งให้ท่�น หรือสม�ชิกบัตรบริษัททร�บ

ช. ท่�นตกลงที่จะแจ้งให้เร�ทร�บโดยทันที ในกรณีที่ 
สัญญ�จ้�งแรงง�นของสม�ชิกบัตรบริษัทมีอัน 
สิน้ผลไป ไม่ว่�ด้วยเหตใุด ไม่ว่�โดยคว�มสมัครใจหรือไม่ 
ก็ต�ม และแจ้งถึงวันท่ีสัญญ�นั้นสิ้นผล นอกจ�กนี ้
ท่�นตกลงทีจ่ะยกเลกิ บัตรบริษทัทีเ่ก่ียวข้องโดยทันที  
โดยก�รตดับัตรออกเป็นสองส่วน หรอืโดยก�รทำ�ล�ย 
บัตรนั้น

ซ. ท่�นและสม�ชิกบัตรบริษัทไม่จำ�เป็นต้องรับผิด 
สำ�หรับค่�สนิค้�และบริก�ร ซึง่ท่�นหรอืสม�ชกิบัตร 
มิได้ก่อข้ึน เว้นแต่ค่�สินค้�และบริก�รดังกล่�วนั้น 
เกิดขึ้นเนื่องม�จ�กคว�มฉ้อฉล คว�มประม�ท หรือ 
เหตุก�รณใดๆ ซึ่งท่�นหรือสม�ชิกบัตรบริษัทที่
เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบ หรือซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจ�ก
ก�รผิดสัญญ�นี้

3. การเรียกเก็บเงิน
ก. เร�จะจัดส่งใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนในก�รใช้บัตร

บริษัท เพื่อชำ�ระสินค้� และบริก�รส่งถึงท่�นเป็น 
เวล�อย่�งน้อยสิบ (10) วัน ก่อนวันกำ�หนดชำ�ระหนี้ 
ท่�นตกลงที่จะแจ้งให้สม�ชิกบัตรบริษัททร�บถึงค่�
สินค้� และบริก�รอันเกิดจ�กก�รใช้บัตรบริษัท โดย

สม�ชิกบริษัทเหล่�นั้นต�มท่ีปร�กฏในใบเรียกเก็บ
เงินร�ยเดือน

ข. หรือห�กว่�ท่�นได้ระบุไว้ในใบสมัครบัญชีบัตร 
บริษัท เร�จะจัดส่งใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนไปให้
แก่สม�ชิกบัตรบริษัท

ค. ไม่ว่�ใบเรียกเก็บเงนิร�ยเดือนจะได้ส่งให้กับบุคคลใด 
ท่�นและสม�ชิกบัตรบริษัทยังต้องรับผิดต�มที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2 (ค) ข้�งต้น

ง. ท่�นตกลงที่จะแจ้งก�รเปล่ียนแปลงใดๆ ของที่อยู่
ในก�รส่งใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนให้เร�ทร�บโดย
ทันที

4. ข้อสงสัย
ก. ถ้�ท่�นมีข้อสงสัยเก่ียวกับใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือน 

กรุณ�แจ้งให้เร�ทร�บโดยทันที ท่�นต้องรับผิดชอบ 
ในก�รตรวจสอบ คว�มถูกต้องของใบเรียกเก็บเงิน 
ร�ยเดือนแต่ละเดือน ท่�นตกลงทีจ่ะแจ้งให้เร�ทร�บ  
ถงึร�ยก�ร เรียกเก็บเงนิท่ีไม่ถกูต้อง ภ�ยในสบิ (10) 
วนัทำ�ก�รนบัจ�กวนัทีไ่ด้รับใบเรียกเก็บเงนิร�ยเดือน 
เร�จะดำ�เนนิก�ร ต�มคว�มเหม�ะสมท่ีจะช่วยเหลอื 
ท่�น โดยก�รให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่�สินค้� และ
บริก�รต�มที่ปร�กฏ อยู่ในใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือน 
เม่ือพ้นกำ�หนดสิบ (10) วันทำ�ก�รนี้แล้ว ท่�นยัง 
ส�ม�รถทกัท้วงถงึคว�มคล�ดเคล่ือน ในใบเรียกเก็บ 
เงนิร�ยเดือนได้ โดยท่�นจะต้องพสิจูน คว�มผดิพล�ด 
บกพร่องของร�ยก�รในใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือน 
ดังกล่�ว แต่ท้ังนีต้้องไม่เกินหกสบิ (60) วนั นับแต่วัน
ที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือน ในกรณีที่ค่�สินค้� 
และบริก�รดังปร�กฏในบัญชีบัตรของท่�น เกิดขึ้น
จ�กก�รซือ้ข�ย ที่ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รแสดงบัตรและ 
ไม่อ�จตรวจสอบยืนยันล�ยมือชื่อของท่�นได้
(1) ถ้�ท่�นแจ้งให้เร�ทร�บว่� ท่�นหรือสม�ชิก
บัตรบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดหนี้ค่�สินค้�หรือ
บริก�รดังกล่�ว  เร�จะยกเลิกก�รเรียกเก็บเงิน (หรือ
ปรับคืนเงินเข้�ในบัญชีของท่�นในกรณีท่ีท่�นได้ 
ชำ�ระไปแล้ว)  ทั้งนี้ เว้นแต่เร�จะส�ม�รถพิสูจนได้ว่� 
หนี้ดังกล่�ว เกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�ของท่�น หรือ 



สม�ชิกบัตรบริษัทหรือ
 (2) ถ้�ท่�นหรือสม�ชิกบัตรบริษัทยกเลิก คำ�สั่งซื้อ
สินค้�หรือบริก�ร โดยแจ้งให้กับเร�และสถ�นธุรกิจ 
ทร�บภ�ยในระยะเวล�สี่สิบห้� (45) วัน นับแต่วัน
ที่สั่งซื้อ หรือขอรับก�รบริก�ร หรือภ�ยในระยะเวล�
ส�มสิบ (30) วัน นับแต่วันถึงกำ�หนดก�รส่งมอบ
สินค้� หรือบริก�รในกรณีที่มีก�รกำ�หนดวันส่งมอบ
สินค้�หรือบริก�ร เป็นล�ยลักษณอักษร ห�กท่�น
ส�ม�รถ แสดงหลักฐ�นได้ว่� ผู้ข�ยสินค้�หรือให้
บริก�รนั้นมิได้ปฏิบัติ โดยถูกต้องต�มสัญญ� เร�
จะยกเลิกก�รเรียกเก็บเงินนั้น ในกรณีที่ต้องมีก�ร 
คืนเงิน เข้�ในบัญชีบัตรของท่�น เร�จะดำ�เนินก�ร 
ให้กับท่�นภ�ยในระยะเวล�ส�มสิบ (30) วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้�เป็นก�รสั่งซื้อ สินค้�หรือบริก�ร
จ�กต่�งประเทศจะดำ�เนินก�รคืนให้ภ�ยในระยะ
เวล�หกสิบ (60) วัน ที่ได้รับแจ้ง

ข. เว้นแต่กฎหม�ยบัญญัติไว้เป็นอย่�งอื่น เร�จะไม่
รับผิดชอบในคว�มชำ�รุด หรือคว�มบกพร่องของ
สินค้� และบริก�รที่ได้ซื้อม�จ�กสถ�นธุรกิจโดยใช้
บัตรบริษัท ไม่ว่�ในกรณีใดท่�นจะต้องชำ�ระหนี้ให้
กับเร�เต็มจำ�นวน ต�มที่ปร�กฎในใบเรียกเก็บเงิน
ร�ยเดือน ก�รระงบัข้อพพิ�ทใดๆ จะต้องดำ�เนินก�ร 
โดยตรง กับสถ�นธุรกิจเท่�นั้น

ค. เร�ไม่รับผิดชอบต่อคว�มผิดพล�ดของสถ�นธุรกิจ
ในก�รไม่ยอมรับบัตรบริษัท หรือคว�มสูญห�ย หรือ 
เสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กวิธีก�รที่สถ�นธุรกิจในก�ร
ยอมรับบัตรบริษัท หรือปัญห�ใดๆ ซึ่งท่�นหรือ
สม�ชิกบัตรบริษัทมีต่อสถ�นธุรกิจนั้น

5. ค่าปรับในการผิดนัดช�าระหนี้
ห�กเร�ไม่ได้รับชำ�ระเงินค่�สินค้� และบริก�รจ�กท่�น
เต็มจำ�นวนต�มที่แสดงไว้ในใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือน 
ก่อนวันที่เร� ได้จัดทำ�ใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนถัดไป 
(“ใบเรียกเก็บเงินใบทีส่อง”) ค่�สินค้�และบริก�รท่ีตกค้�ง 
 ชำ�ระจะปร�กฏในใบเรียกเก็บเงินใบที่สองในรูปของ 
“ยอดคงค้�งชำ�ระจ�กงวดก่อน” ถ้�เร�ไม่ได้รับชำ�ระหนี้ 
ยอดคงค้�งชำ�ระจ�กงวดก่อน จนครบถ้วนต�มจำ�นวน

ที่ระบุอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน ใบที่สองภ�ยในกำ�หนด 
ประม�ณส�มสิบ (30) วัน หลังจ�กท่ีเรียกเก็บเงิน 
จำ�นวนนั้นเป็นครั้งแรก ให้ถือว่�เงินดังกล่�วเป็นหนี้ 
ค้�งชำ�ระ และจะถกูเรียกเก็บเงนิค่�ปรับ สำ�หรับก�รผดิ 
นดัชำ�ระหนี้ ในอัตร�ร้อยละหนึ่งจุดห้� (1.5%) ของ 
หนีค้้�งชำ�ระ (อตัร�นียั้งไม่รวมภ�ษมูีลค่�เพิม่) ต่อเดือน 
จนกว่�เร�จะได้รบัชำ�ระหนีจ้นครบถ้วน ค่�ปรับสำ�หรับ 
ก�รผิดนดั ชำ�ระหนีดั้งกล่�ว จะมีร�ยละเอยีดแสดงอยูใ่น 
ใบเรียกเก็บเงินร�ยเดือนของท่�น ซึ่งค่�ปรับที่ค้�งอยู่
เป็นจำ�นวนเท่�ใด ให้ถือว่�เป็นหนี้ค้�งชำ�ระด้วย

เร�มีสทิธดิำ�เนนิก�รใดๆ ต�มทีเ่ร�เหน็สมควรเพือ่ทีจ่ะ 
ได้รับชำ�ระค่�สินค้� และบริก�รท่ีค้�งชำ�ระ หรือเพื่อ 
ป้องกันผลประโยชนของเร� ในเรื่องเกี่ยวกับก�รออก
บัตร ก�รใช้บัตรและก�รให้บริก�รที่เกี่ยวเนื่องกับบัตร  
ท่�นตกลงที่จะชดใช้ค่�เสียห�ย และค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ 
(รวมทั้งค่�บริก�รท�งด้�นกฎหม�ย) ที่ต้องเสียไปใน 
ก�รใช้ม�ตรก�รดังกล่�วให้กับเร�เต็มจำ�นวนด้วย
 
6. การยกเลิกบัตรและการระงับใช้บัตร
ก. บัตรบริษทัยงัคงเป็นทรัพยสนิของเร� และเร�ส�ม�รถ 

ยกเลกิบัญชหีรือบัตรบริษทัใดๆ ต�มทีเ่ร�เห็นสมควร 
ห�กท่�น หรือสม�ชิกบัตรบริษัทฝ่�ฝืนเงื่อนไขแห่ง 
สญัญ�นี ้หรือสญัญ�สม�ชกิบัตรบริษทั หรือด้วยเหตุผล 
เกี่ยวกับฐ�นะ ท�งก�รเงินของบัญชี ก�รฉ้อฉล 
คว�มไม่สุจริต หรือส�เหตุอื่นใดที่เร�ส�ม�รถยกเลกิ 
บัญชี หรือบัตรบริษัทดังกล่�วได้ต�มกฎหม�ย 
นอกจ�กนี้ ท่�นอ�จขอให้เร�ยกเลิกบัญชี หรือบัญชี 
บัตรบริษทัใดๆ และท่�นมีสทิธไิด้รับ เงนิค่�ธรรมเนยีม 
ร�ยปี ต�มสัดส่วนของเวล�ที่เหลืออยู่ภ�ยใต้บังคับ
แห่งข้อสัญญ�อื่นใด ในสัญญ�นี้ท่�น และสม�ชิก 
บัตรบริษทัแต่ละร�ย ยงัคงต้องรับผิดในค่�สินค้�และ 
บริก�รท่ีเกดิจ�กก�ร ใช้บัตรบริษทั ภ�ยหลังก�รยกเลิก 
บัตรบริษัทดังกล่�ว ท่�นตกลงที่จะปกป้องไม่ให้เร� 
ได้รับคว�มเสียห�ย หรือเกิดคว�มรับผดิใดๆ อนัเกิด 
จ�กก�รใช้สทิธเิรยีกร้องต่อเร� อนัเก่ียวเนือ่งกับก�ร 
ยกเลิกบัตรบริษัท อย่�งไม่ถูกต้อง



ข. ถ้�เร�ยกเลิกบัญชีหรือบัตรบริษัทโดยดุลยพินิจ 
ของเร� หรือต�มท่ีท่�นร้องขอ ท่�นจะใช้คว�มพย�ย�ม 
อย่�งดีที่สุด ในก�รแจ้งให้สม�ชิกบัตรบริษัททร�บ 
โดยทันทีถึงก�รยกเลิกนั้น และรับบัตรบริษัทคืน 
จ�กสม�ชิกบัตรบริษัท และตัดบัตรดังกล่�วออก 
เป็นสองส่วน หรือทำ�ล�ยบัตรนั้น

ค. เร�อ�จบันทึกเลขหม�ยบัญชีบัตรบริษัทท่ีถูก 
ยกเลิกใน “สมุดบันทึกร�ยก�รยกเลิกบัตร” หรือ 
มิฉะนั้นเร�อ�จแจ้ง ต่อสถ�นธุรกิจถึงก�รยกเลิก 
ดังกล่�วได้

7. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
ท่�นและสม�ชิกบัตรบริษัทตกลงที่จะแจ้งให้เร�ทร�บ
ทนัททีีบั่ตรสูญห�ย ถกูขโมย ในกรณทีีท่่�นสม�ชกิบัตร 
บริษัททั้งหมด ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติโดยสุจริต หนี้และ
คว�มรับผดิชอบต่อเร�ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รใช้บัตร โดยมิได้
รับอนุญ�ต ก่อนก�รแจ้งให้ทร�บดังกล่�ว จะจำ�กัด
เพียงหนึ่งพัน (1,000) บ�ท ห�กว่�ท่�นได้รับบัตร 
ที่สูญห�ยไปกลับคืนม� ท่�นจะไม่ใช้บัตรใบนั้นอีก  
เร�จะออกบัตรบริษัททดแทนให้กับท่�นหรือสม�ชิก
บัตรบริษัท ที่เก่ียวข้อง ท่�นและสม�ชิกบัตรบริษัท
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องใช้บัตรบริษัททดแทน และบัตร
ที่ได้รับก�รต่ออ�ยุ ในปีต่อๆ ไปแทน ท่�นต้องแจ้งก�ร
ได้คืนม�ของบัตรใบแรกให้เร�ทร�บทันที และท่�นจะ
ต้องตัดบัตรแรก เป็นสองส่วน และส่งทั้งสองส่วนคืน
ม�ยังเร� เร�จะระงับก�รใช้บัตรของท่�นภ�ยในห้� 
(5) น�ที นับจ�กเวล�ที่ท่�นแจ้งเหตุก�รณ ดังกล่�ว
ท�งโทรศัพทกับแผนกบริก�รสม�ชิกบัตรของเร�  
ต�มหม�ยเลขโทรศัพทที่กำ�หนดในใบเรียกเก็บ 
เงินร�ยเดือน ท่�นและสม�ชิกบัตรบริษัททั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง ไม่จำ�เป็นต้องรับผิดในค่�สินค้�หรือบริก�ร
ที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้บัตรโดย มิชอบ ภ�ยหลังระยะ
เวล�ห้� (5) น�ทีดังกล่�ว

8. ค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ถ้�ท่�นใช้จ่�ยเป็นเงนิตร�สกุลอืน่นอกจ�กสกลุเงนิบ�ท 
ค่�สินค้�และบริก�รของท่�นจะถูกแปลงเป็น สกุล

เงินบ�ทก�รแปลงสกุลเงินตร�จะดำ�เนินก�รในวันที่
อเมริกัน เอ็กซเพรสดำ�เนินก�รบันทึกค่�สินค้� และ
บริก�ร ซึ่งอ�จไม่ใช่วันที่ท่�นก่อให้เกิด ค่�สินค้�และ
บริก�รนั้น โดยขึ้นอยู่กับเวล�ที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ได้รับแจ้งค่�ใช้สินค้� และบริก�รในกรณีที่ค่�สินค้�
และบริก�รที่เป็นเงินตร�สกุลอื่น และไม่ใช้สกุลเงิน  
ดอลล่�รสหรัฐ ก�รแปลงสกุลเงินตร�ดังกล่�วจะต้อง
แปลงเป็นสกุลเงินดอลล่�รสหรัฐก่อนแล้วจึงแปลง 
จ�กสกุลเงินดอลล่�รสหรัฐ เป็นสกุลเงินบ�ท สำ�หรับ 
ค่�สินค้�และบริก�รที่เป็นสกุลเงินดอลล่�รสหรัฐ  
จะทำ�ก�รแปลงเป็นสกุลเงินบ�ทโดยตรง

เว้นแต่ในกรณีท่ีมีกฎหม�ยบังคับให้ใช้อัตร�แลก
เปลี่ยนใด โดยเฉพ�ะท่�นได้ทร�บและตกลงด้วยว่�
ระบบปริวรรต เงินตร�ของอเมริกัน เอ็กซเพรสจะใช้
อัตร�แลกเปลี่ยนที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยนระหว่�ง
ธน�ค�รจ�กแหล่ง ที่เป็นที่ยอมรับในท�งธุรกิจในวัน
ทำ�ก�ร ก่อนหน้�วันที่ดำ�เนินก�รบันทึกค่�สินค้�และ
บริก�ร บวกด้วยค่�คว�มเสี่ยง จ�กก�รแปลงสกุลเงิน 
ในอัตร�ร้อยละ 2.5 แต่ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้
ดำ�เนินก�รแปลงค่�สนิค้�และบริก�รทีเ่ป็นสกุลเงนิตร�  
อืน่ก่อนทีค่่�สนิค้�และบริก�รนัน้จะม�ถงึเร� ก�รแปลง
สกุลเงนิตร�ดังกล่�ว จะใช้อตัร�แลกเปล่ียน ซึง่กำ�หนด 
โดยบุคคลอื่นนั้น

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้
ก. เร�อ�จเปล่ียนแปลงสัญญ�น้ีเป็นคร้ังคร�วโดยก�ร

แจ้งเป็นล�ยลักษณอักษรให้ท่�นและสม�ชิกบัตร
บริษัทได้ ทร�บถึงก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
เป็นก�รล่วงหน้�อย่�งน้อยส�มสิบ (30) วัน (หรือ
อย่�งน้อยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเร่งด่วน) เร�จะถือว่�
ท่�นและสม�ชิกบัตรบริษัทแต่ละร�ยตกลงยินยอม
ผูกพันกับก�รแก้ไข เปล่ียนแปลงนั้นๆ ถ�้ห�กว่�
ภ�ยหลังที่ท่�นได้รับหนังสือบอกกล่�วก�รแก้ไข
เปลี่ยนแปลงจ�กเร�แล้ว สม�ชิกบัตรบริษัทยังคง
เก็บรักษ�บัตรบริษัท หรือใช้บัตรบริษัทอยู่ต่อไป

ข. ถ้�ห�กว่�ท่�นไม่ประสงคทีจ่ะยอมผูกพนัโดยก�รแก้ไข



เปล่ียนแปลงดังกล่�วนัน้ ท่�นส�ม�รถบอกเลกิสญัญ�
นีไ้ด้ โดยก�รตดับัตรออกเป็นสองส่วน และส่งชิน้ส่วนท้ัง
สองนัน้คืนให้กับเร� พร้อมทัง้คำ�ขอยกเลิก บัตรบริษทั 
เป็นล�ยลกัษณอกัษร แต่ท่�นยงัต้องรับผดิชอบสำ�หรับ

ค่�สนิค้�และบริก�รทัง้หมด  (รวมทัง้ค่�ธรรมเนยีม) ท่ีได้ 
เกิดขึน้จนถงึเวล�ท่ีมีก�รยกเลิกดังกล่�ว  ท้ังนีเ้ร�จะคืน 
ค่�ธรรมเนียมร�ยปีให้แก่ท่�น ต�มสัดส่วนของเวล� 
ที่เหลืออยู่

10. ข้อมูลสมาชิกบัตรและความยินยอม
ท่�นอนุญ�ตให้เร�และบริษัทในเครือของเร�ดำ�เนิน
ก�รตรวจสอบเกี่ยวกับเครดิตใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับตัวท่�น 
ได้ต�มที่เร�จะเห็นสมควร เร�อ�จขอประวัติเกี่ยวกับ 
บัญชีเครดิตของท่�นจ�กบริษัทข้อมูลเครดิตหรือ
หน่วยง�นอ้�งองิอืน่ และเร�อ�จเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
บัญชีของท่�นแก่บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยง�นอ้�งอิง
อื่น หรือสถ�บันก�รเงินใดๆ อนึ่ง หน่วยง�นอื่นอ�จ
ขอใช้ข้อมูลที่ได้ให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต ห�กเป็นไป
เพื่อก�รตรวจสอบสถ�นะก�รเงินของท่�นว่�สมควรที ่
จะได้รับอนมัุตเิครดิต หรือดำ�รงสถ�นะเป็นผู้คำ�้ประกัน 
ด้�นเครดิตต่อไปหรือไม่ (“ก�รพจิ�รณ�ก�รให้เครดิต”) 
เร�อ�จเปิดเผยข้อมูลที่ท่�นให้ไว้ในใบสมัครนี้ และ
ข้อมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของท่�นต�มวิธีก�รเก็บ
รักษ�ข้อมูลที่ดีแก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(ก)  บริษทัต่�งๆ ภ�ยในกลุ่มบริษทั อเมริกัน เอ็กซเพรส 

หรือผู้ที่ได้รับสิทธิจ�กบริษัทต่�งๆ ภ�ยในกลุ่ม
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เหล่�นั้น ไม่ว่�จะอยู่ 
ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึงบุคคลใดๆ ที่
มีชื่อหรือเคร่ืองหม�ยที่ปร�กฏอยู่บนบัตรท่ีออก
ให้แก่ท่�น 

(ข) บุคคลภ�ยนอกที่ว่�จ้�งโดยกลุ่มบริษัท อเมริกัน  
เอก็ซเพรส เพือ่ดำ�เนนิก�รให้บริก�รด้�นก�รจัดก�ร 
ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รจัดก�รบัญช ี
บัตรของลูกค้� ตลอดจนด้�นก�รบริก�รบัญชีบัตร 
ของท่�น อ�ทิ ก�รจดัส่งของร�งวัล ก�รจดัพมิพใบ
เรียกเก็บเงิน และก�รดำ�เนินก�รติดต�มทวงถ�ม 
หนี้ เป็นต้น  

(ค) ผู้จัดส่งสินค้�และบริก�รให้แก่เร�และแก่องคกร
ต่�งๆ ท่ียอมรับบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส หรือ
บัญชีในก�รชำ�ระค่�สินค้�และบริก�รที่ท่�นส่ัง
ซื้อ ท้ังนี้ เพื่อวัตถุประสงคในก�รบริห�รและให้
บริก�รแก่บัญชีบัตรของท่�นเพื่อดำ�เนินก�รและ
เรียกเก็บค่�สินค้�และบริก�รที่เกิดข้ึนและเพื่อ
จัดก�รผลประโยชนหรือแผนก�รประกันท่ีท่�น
เป็นสม�ชิกอยู่ และ

(ง) ธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงิน ตัวแทนรัฐบ�ล คณะ 
บุคคลหรือหน่วยง�นทีไ่ด้รับก�รแต่งตัง้ในประเทศ 
ไทยหรือที่อื่นๆ

เร�อ�จตรวจสอบ และ/หรือ บันทึกก�รสนทน�ท�ง
โทรศัพทท่ีมีขึ้นระหว่�งท่�นและเร� เพื่อให้ม่ันใจใน 
คุณภ�พของก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�ของเร� เร�อ�จ
ใช้ข้อมูลที่ท่�นให้แก่เร�ไว้ในใบสมัคร และจ�กก�ร
สำ�รวจข้อมูลที่ได้ม�จ�กลักษณะก�รใช้บัญชีของท่�น 
และข้อมูลจ�กแหล่งภ�ยนอกต่�งๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูล
จ�กร�ยง�นผู้บริโภค เพื่อใช้ในก�รพิจ�รณ�ก�รให้
เครดิตและก�รบริห�รจัดก�รของเร� และ/หรือ บริษัท
ในเครือของเร�

เร�และบริษัทในเครือของเร�จะใช้ข้อมูลซึ่งท่�นได้
กรอกไว้ในใบสมัครเพื่อก�รโฆษณ�และทำ�ก�รตล�ด
ให้แก่ผลิตภัณฑและบริก�รของเร�และบริษัทในเครือ
ของเร� โดยเร�จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่�นต่อ
บุคคลภ�ยนอกใดๆ เพื่อวัตถุประสงคท�งก�รตล�ด 
โดยปร�ศจ�กคว�มยินยอมของท่�น และจะนำ�ชื่อ
ของท่�นออกจ�กร�ยชื่อดังกล่�ว ห�กท่�นร้องขอให้
ดำ�เนินก�รเช่นว่�นั้น

ห�กท่�นเห็นว่�ข้อมูลใดๆ ที่เร�มีอยู่เกี่ยวกับตัวท่�น 
หรือข้อมูลท่ีเร�ส่งให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือ 
องคกรอ้�งองิใดไม่ถกูต้อง โปรดแจ้งม�ท่ีบริษทั อเมริกนั 
 เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน 
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400 ข้อมูล
ใดๆ ที่เร�พบว่�ไม่ถูกต้องนั้น จะได้รับก�รแก้ไขให้ถูก
ต้องทันที



11. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด และ  
  องค์กรเครดิตอื่นๆ

ท่�นให้คว�มยินยอมต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่ง
ช�ติ จำ�กัด หรือองคกรเครดิตอื่นๆ ธน�ค�ร สถ�บัน 
ก�รเงิน หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นสม�ชิกบริษัทข้อมูล 
เครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด เพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 
และ/หรือ ข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่�น 
มีอยู่กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด ธน�ค�ร 
สถ�บันก�รเงิน และนิติบุคคลอื่น ที่เป็นสม�ชิกบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด หรือองคกรเครดิตอื่นๆ 
ได้ตลอดไป เพื่อประโยชนของธน�ค�ร/บริษัท ในก�ร
พิจ�รณ�ให้สินเชื่อ หรือแก้ไขเง่ือนไขก�รให้สินเชื่อ
หรือวัตถุประสงคอื่นๆ ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

12. การเปิดเผยข้อมูลและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ก. เพื่อรักษ�ม�ตรฐ�นก�รยอมรับบัตรบริษัทในระดับ

ระหว่�งประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นะท�งก�รเงิน 
ของบัญชีบัตรบริษัท อ�จมีก�รเปิดเผย เป็นก�ร
ภ�ยในอย่�งเป็นคว�มลับระหว่�งผู้ร่วมให้บริก�ร

ข. ท่�นและสม�ชิกบัตรบริษัทตกลงที่จะขออนุญ�ต
จ�กเจ ้�พนักง�นควบคุมก�รแลกเปลี่ยนเงิน 
ตร�ในประเทศไทย ก่อนก�รใช้บัตรบริษัทนอก
ประเทศไทย หรอืปฏิบัตติ�มกฎหม�ย หรอืกฎเกณฑ
ที่เก่ียวกับก�รควมคุม ก�รแลกเปลี่ยนเงินตร�ของ
ประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้อยู่เวล�นั้น

ค. สัญญ�ฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับก�ร
ออกบัตรหรือก�รใช ้ บัตรบริษัทให ้ บังคับต�ม
กฎหม�ยไทย

13. ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์บุคคลที่สาม
ห�กเร�แนะนำ�หรือได้แนะนำ�ผู้ให้บริก�รซอฟทแวร
บุคคลทีส่�มใดๆ แก่บริษทัไม่ว่�ก่อนหรือหลงัข้อตกลงนี ้
มีผล บังคับใช้ ท�งบริษัทจะต้องรับทร�บและยอมรับ
ว่�เร�ไม่ใช่ตัวแทนหรือให้ก�รรับประกันไม่ว ่�จะ 
โดยตรง หรือโดยนัยถึงก�รใช้ง�นและคว�มเสถียร 
ของซอฟทแวรใดๆ ที่บุคคลที่ส�มได้ให้บริก�รแก่ท�ง 
บริษัท  รวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับก�รพร้อมใช้ง�น,  
คุณภ�พหรือคว�มคงทนของส่วนสนับสนุนหรือ
อพัเกรดซอฟทแวร โดยบุคคลทีส่�ม

นอกจ�กนั้นแล้ว ท�งบริษัทจะต้องรับทร�บและ 
ยอมรับว่�เร�จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในด้�นคุณภ�พ, 
คว�มเหม�ะสม ในเชิงพ�ณิชย หรือคว�มเหม�ะสม 
ต่อจุดประสงคของซอฟทแวรใดๆ ที่บุคคลท่ีส�มได ้
ให้บริก�ร  ดังน้ัน ท�งบริษัทจะต้องยอมรับว่� ห�ก 
เกิดคว�มเสียห�ยใดๆ จ�กก�รใช้ง�นหรือจ�กปัญห� 
ด้�นใดของซอฟทแวร  จะต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�ก 
ผู้ให้บริก�รซอฟทแวรเพียงผู้เดียวเท่�นั้น

14. ภาษาซึ่งน�ามาใช้บังคับ
ในกรณีที่ได้มีก�รแปลสัญญ�ฉบับนี้ จ�กภ�ษ�อังกฤษ
เป็นภ�ษ�อื่นใด และถ้�ข้อคว�มในสัญญ�แต่ละภ�ษ�
นั้น ไม่ตรงกันให้ถือสัญญ�ภ�ษ�อังกฤษในก�รตีคว�ม 
และอธิบ�ยคว�มของสัญญ�ดังกล่�ว



a) The words “you” or “your” mean the company applying for the issuance of the 
Corporate Card, whose name and address appear on the Corporate Card Account 
Application on this form. As used in the Corporate Cardmember Agreement, the 
terms “you” or “your” shall include both the Company applying for the issuance of 
the Corporate Card and the Corporate Cardmember. 

b) The words “we”, “our” and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. or its 
successors. 

c) The words “Corporate Card” mean an American Express Card issued in accordance 
with the American Express Corporate Card System, at your request and on your 
account to a designated person named in an application form. 

d) The words “Replacement Corporate Card” mean the Corporate Card specially issued 
in case of change of Corporate Cardmember’s name, loss, theft, damage or non-
arrival of another Corporate Card previously issued to a Corporate Card member or 
other events agreed by us. 

e) The words “Corporate Cardmember” mean the person designated by you to be 
named on the Corporate Card.

f) The word “Account” means the American Express Corporate Card Account of the 
Company described in this Agreement and other agreements entered into from time 
to time by us and you and/or Corporate Cardmembers.

g) The word “Charges” means all amounts charged to Corporate Cards including 
without limitations, any purchases of goods, services or other items, annual renewal, 
replacement or other fees, interest (if any), charges for services rendered directly 
to the Corporate 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. The Cardmember is liable for all Charges on the Corporate Card.

h) The words “Card Service Participant” mean American Express Company, its 
subsidiaries and affiliates, any licensees of such companies, travel agencies, Service 
Establishments, banks, other independent contractors and all other entities which 
participate in and/or support the worldwide system through with Corporate Cards 
and other charge card accounts related to American Express Company may be used 
to purchase goods or services at Service Establishments.

i) The words “Service Establishments” mean all firms and organisations accepting the 
Corporate Card for goods and services.

a) We have established the Account in your name and upon your request. You agree 
to be bound by the terms and conditions of this Agreement and the Corporate 
Cardmember Agreement provided to each person who becomes a Corporate 
Cardmember. The current Corporate Cardmember Agreement is enclosed in the 
Corporate Card Carrier and is made a part of this Agreement. 

b) The Corporate Cardmember is the only person who may use the Corporate Card 
bearing his or her name for Charges, for identification or for any other purpose.

c) Each Corporate Cardmember will be liable for all Charges incurred on the Corporate 
Card issued to such Corporate Cardmember unless you qualify for and are subject to 
the terms and conditions of the applicable separate Company Protection Plan.

d) We reserve the right to deny authorisation of any charge you or a Corporate 
Cardmember wish to make. Also, we may discontinue or suspend a Corporate 
Cardmember’s use of the Card, inside or outside Thai territory, at any time and 
without notice to you or the Corporate Cardmember, for any reasons relating to the 
credit status of you or the Cardmember, or the Card Account, the value or type of the 
transaction, the balance outstanding, fraud dishonesty or otherwise in accordance 
with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

e) You agree to provide us with any information that we reasonably and lawfully request 
about a Corporate Cardmember’s use of a Corporate Card and to supply us with 
any documentation or support related to that use which we may request. You also 
agree to cooperate with us in any investigation, litigation or prosecution arising in 
connection with the use of a Corporate Card.

f) We may revoke the Corporate Cardmember’s right to use the Corporate Card in 
respect of a particular transaction at any time at our absolute discretion and without 
giving you or the Corporate Cardmember any notice.

g) You agree to notify us immediately if a Corporate Cardmember’s employment is 
terminated for any reason, whether voluntarily or involuntarily, and the effective date 
of such termination. You also agree to immediately cancel the relevant Corporate 
Card by cutting it in half or destroying it.

h) Neither you nor any Corporate Cardmember are liable for any Charges that are not 
incurred by you or a Corporate Cardmember unless they are incurred as a result 
of fraud, negligence or events for which (in any such case) you or a Corporate 
Cardmember are responsible or otherwise as a result of breach of this agreement.

a) We will send you a monthly statement of all Charges made by the use of Corporate 
Cards at least ten (10) days before the due date for payment. You agree to inform 
the Corporate Cardmembers of the Charges incurred by each of them respectively 
as appearing in such monthly statement.

b) Alternatively, if you have so indicated in the Corporate Card Account Application, we 
will send a monthly statement of such Charges to Corporate Cardmembers.

c) Regardless of who receives the statement, you and the Corporate Cardmember shall 
remain liable as provided in paragraph 2(c) above.

d) You agree to notify us immediately of any change in your billing address.

a) If you have any queries about your monthly statement, please contact us 
immediately. You are responsible for confirming the correctness of each monthly 
statement. You agree that you will try to notify us of any billing discrepancy within 
ten (10) business days of receipt of your monthly statement. We will take reasonable 
steps to assist you by providing information in relation to Charges appearing in 
the monthly statement. After such period of ten (10) business days, you may still 
question any Charges incorrectly appearing on your monthly statement within sixty 
(60) days from the date you received the monthly statement provided that you can 
prove to our satisfaction that such Charges are incorrect. If a Charge is incurred in 
respect of your Account without the presentation of a Card and verification of the 

relevant Corporate Cardmember’s signature:
 i. but you notify us that neither you nor a Corporate Cardmember incurred 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 or a  
 Corporate Cardmember’s actions, or

 ii. you or the relevant Corporate Cardmember cancels an order to purchase goods or   
 services by informing the relevant Service Establishment and 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  
 Charge is incurred offshore.

b) Unless required by law, we are not responsible for any defects or complaints 
concerning any goods or services charged to a Corporate Card. In all circumstances, 
you must pay us the full amounts shown on the monthly statement. Any dispute 
should be settled directly with the Service Establishment concerned.

c) We accept no responsibility for the failure of a Service Establishment to accept a 
Corporate Card, for any loss or damages arising from the manner of acceptance of 
the Corporate Card or any other problems you or the Corporate Cardmember may 
have with such firms.

If we do not receive full payment of the Charges shown on your monthly Statement of 
Account by the date on which your 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 full payment of the 
“Previous Balance” shown on the Second Statement within approximately thirty (30) 
days after such amount was first billed, the unpaid amount will be treated as delinquent. 
The late payment assessment will be charged at the rate of one point five percent (1.5%) 
(subjected to VAT) per month, on any delinquent amount until we received full payment 
of it. Details of late payment assessments will be included in your monthly Statement of 
Account, and unpaid assessments will also be treated as delinquent amounts.

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 agree that you or the Company will indemnify us fully 
against all costs and expenses (including legal fees) which we incur in respect of such 
action. 

a) Each Corporate Card remains our property and we may cancel the Account or 
any Corporate Card(s) at our discretion if you or Corporate Cardmembers are in 
breach of this agreement or the Cardmember Agreement or for any reason relating 
to the credit status of your Account or for reasons of fraud or dishonesty or where 
otherwise permitted by law. Also you may request us to cancel the Account or any 
Corporate Card(s) and are entitled to a refund or credit of a pro-rata portion of 
your annual fee. Subject to the other provisions of this agreement, you and each 
Corporate Cardmember shall remain liable for all Charges incurred on a Corporate 
Card after the Corporate Card is cancelled. You agree to indemnify us and hold us 
harmless for any losses, damages or liability arising from a claim against us for 
wrongful cancellation of a Corporate Card.

b) If we cancel the Account or any Corporate Card(s) either at our discretion or at your 
request you will use your best efforts to promptly notify the Corporate Cardmember 
of the cancellation and to obtain each cancelled Corporate Card form the Corporate 
Cardmember and cut the Card in half or destroy it.

c) We may list cancelled Corporate Card account numbers in our Cancellation Bulletin, 
or otherwise inform Service Establishments of such cancellations.

You and Corporate Cardmembers agree to notify us at once if a Corporate Card is lost 
or stolen. If you and all relevant Corporate Cardmembers have acted in good faith, your 
liability to us arising out of any unauthorised use of the Card prior to such notification shall 
be limited to one thousand (1,000) Thai Baht. If the lost Corporate Card is subsequently 
retrieved, it shall not be used. A Replacement Card will be issued to you or the relevant 
Corporate Cardmember. The Replacement Card and its subsequent renewals shall be 
used instead. You and the relevant Corporate Cardmember shall report the retrieval of 
the original Card to us immediately, and you or the relevant Corporate Cardmember 
shall cut such original Corporate Card in half and return both halves to us. We shall stop 
the authorisation of a Corporate Card within five (5)-minutes of any such notification 
made to the customer service number set out on the monthly statement. Neither you 
nor the relevant Corporate Cardmember will be liable for any unauthorised use of the 
Card after the lapse of such five (5)-minute period.
 
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 resources on the business day prior to the 
processing date, increased by a currency conversion risk factor of two point five 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.

a. We may change this Agreement at any time and inform you and the Corporate 

CORPORATE CARD CONDITIONS OF AGREEMENT - INDIVIDUAL LIABILITY



Cardmembers of any such amendment at least thirty (30) days in advance (or seven 
(7) days if urgent). We shall consider you and each Corporate Cardmember as having 
accepted the changes if the Corporate Cardmember keeps or uses the Corporate 
Card thereafter.

b. If you do not wish to accept any of the changes, you may terminate this Agreement 
by cutting the Corporate Card in half and returning the pieces to us with your written 
request to cancel the Corporate Card. You remain liable for all the Charges (including 
fees) made up to the date of termination, but we will refund a portion of the annual 
fee for the unexpired period of the Agreement.

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 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 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. 338 S.P. Building, Phaholyothin Road, Samsennai 
Phayathai, Bangkok 10400. Any information which we find to be inaccurate will be 
corrected promptly. 

You hereby give your consent to the National Credit Bureau Co.,Ltd. (“NCB”) or other 
credit reference agencies, banks, financial institutions or other juristic persons who are 
members of NCB, to disclose your private information and/or credit information and/or 
other information which you have with NCB, banks, financial institution and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all times, which will be 
for the benefit of banks/companies in their consideration of whether to grant, continue 
to grant or review the loans/credit facilities, or for other purposes as stated by law.

a. To ensure the Corporate Card’s international acceptability, information about the 
status of each Corporate Card Account may be transferred confidentially to or from 
any Card Service Participant.

b. You and the Corporate Cardmember agree to obtain all required approvals from the 
Thai foreign exchange control authorities prior to using the Corporate Card outside 
of Thailand, and to otherwise comply with all applicable exchange control laws and 
regulations of Thailand which may apply from time to time.

c. This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the Corporate 
Card are subject to the laws of Thailand.

If, at any time, whether before or after this Agreement comes into effect, we introduce 
or have introduced any third party software provider to the Company, the Company 
acknowledges and agrees that we make no representation or warranty, expressly or 
impliedly, as to the functionality or reliability of any software provided by that third 
party to the Company, or as to the availability, quality or duration of software support or 
upgrades by the third party.

Moreover, the Company acknowledges and agrees that we shall not be liable at all for the 
quality, merchantability or fitness for purpose of any software provided by a third party. 
The Company hereby agrees that its sole recourse for any damages suffered arising 
from the use of, or any aspect of the software, will be to the provider of the software.

In the event this Agreement is translated from English into another language, the 
English version shall prevail in the construction and interpretation hereof and over all 
discrepancies in language.

TO: AMERICAN EXPRESS (THAI) CO., LTD.
We wish to establish an American Express Corporate Card System, and we accept your Conditions set out above and the American Express Corporate Card Conditions accom-
panying each Corporate Card issued at our request. Please issue American Express Corporate Cards in the name of this Company and the respective employees named on the 
Corporate Card application forms duly completed and signed by the said employees and countersigned by an authorised signatory of this Company hereto.
We warrant that the above information is correct and authorise you to contact our bankers or any other party to obtain any information you require about our financial affairs. We 
understand that you may decline this application without giving a reason or entering into any correspondence. The individual signing below on behalf of the below-named Company 
warrants that he/she is authorised to do so.

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด
บริษัทฯ ประสงคที่จะขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยบริษัทฯ ยอมรับเงื่อนไขก�รใช้บัตรบริษัทต�มที่ระบุไว้ข้�งต้น ตลอดจนเงื่อนไขก�รใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบม�พร้อมกับบัตรบริษัท
ที่ออกให้ต�มคำ�ร้องขอของบริษัทฯ โปรดออกบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ในน�มของบริษัทฯ และลูกจ้�งของบริษัทฯ ต�มร�ยชื่อที่ปร�กฏอยู่ในใบสมัคร บัตรบริษัท ซึ่งได้กรอกข้อคว�ม และลงล�ยมือชื่อโดย
ลูกจ้�งของบริษัทฯ ดังกล่�ว พร้อมทั้งมีก�รลงล�ยมือชื่อกำ�กับ โดยผู้มีอำ�น�ตลงล�ยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ นี้
บริษัทขอรับรองว่�ข้อมูลที่ให้ไว้ข้�งต้นนี้ถูกต้อง และบริษัทฯ มอบอำ�น�จให้ท่�นดำ�เนินก�รติดต่อกับธน�ค�รของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นภ�พท�งก�รเงินของบริษัทต�มที่ท่�นเห็น
ควร โดยบริษัทฯ เข้�ใจดีว่�ท่�นอ�จปฏิเสธไม่รับใบสมัครนี้ได้โดยมิต้องชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้บริษัทฯ ทร�บแต่ประก�รใด ขอรับรองว่�บุคคลซึ่งลงล�ยมือชื่อ ในน�มของบริษัทฯ ดังปร�กฏข้�งล่�งนี้  
เป็นบุคคลผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

Name (please print)

Name (please print)

Company Name

Authorised Signature

Authorised Signature

Date

Date

Company Stamp

Please return the form to:
AMERICAN EXPRESS (THAI) CO., LTD
S.P. Building, 388 Phaholyothin Road,Bangkok 
10400, Thailand



Reports Requirements

Type of report (Please tick accordingly) - Minimum of 40 Cards per Corporate entity

 REPORT  FREQUENCY  LEVEL 1  LEVEL 2  LEVEL3

Cash Advance*   Monthly

Cardmember Spending Exception Monthly

Credit  Monthly

Itemised Expense  Monthly

Remittance Advice Monthly

Cardmember Transaction Analysis Monthly

Cardmember Spending Analysis Monthly

Cardmember Spending Monthly

Employee Listing  Monthly

Interim Aging  Monthly

   Monthly  Quarterly  Monthly  Quarterly  Monthly  Quarterly

Expense Management  Monthly/Quarterly

Industry Spending Monthly/Quarterly

Others - Please specify:

Not Applicable

*Subject to agreement with American Express



americanexpress.co.th
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด
®เครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส
อ�ค�ร S.P., เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมห�นคร 10400, ประเทศไทย

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

บัตรบริษัท American Express®

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

 อัตร�ดอกเบี้ย ไม่มี

 ค่�ธรรมเนียมก�รใช้วงเงิน ไม่มี

 ค่�ธรรมเนียมชำ�ระล่�ช้�กว่�กำ�หนด 18% ต่อปีของยอดค้�งชำ�ระ

  ค่�ธรรมเนียม หรือค่�บริก�รอื่น (แผนก�รผ่อนชำ�ระ)  ไม่มี

  วันเริ่มคิดดอกเบี้ยและค่�ธรรมเนียมใช้บัตร หรือค่�ปรับในก�รชำ�ระหนี้
ล่�ช้�กว่�กำ�หนด

วันที่สรุปยอดร�ยก�ร 

2. อัตราการผ่อนช�าระคืนขั้นต�่า ไม่มี

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด(1)(2) 3% ของจำ�นวนเงินที่เบิกถอน  

4. ระยะเวลาการช�าระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หากช�าระตามก�าหนด) ไม่มีก�รเรียกเก็บดอกเบี้ย 

ค่าธรรมเนียมด�าเนินการ บัตรบริษัท (บัตรเขียว) บัตรบริษัท (บัตรทอง)

บัตรหลัก  บัตรหลัก  

5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท(2)

ค่�ธรรมเนียมแรกเข้� (ครั้งเดียว): 

ค่�ธรรมเนียมอนุมัติบัตรด่วน  ไม่มี

ค่�ธรรมเนียมร�ยปี (ต่อป)ี:  

สม�ชิกภ�พของบัตร 449.53 – 1,649.53 1,248.53 – 2,449.55

6. ค่าธรรมเนียมในการช�าระเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 หักเงินจ�กบัญชีธน�ค�รโดยตรง ไม่คิดค่�บริก�ร

 ชำ�ระที่จุดบริก�รชำ�ระ ณ อเมริกัน เอ็กซเพรส ไม่คิดค่�บริก�ร

 ชำ�ระด้วยเช็คหรือธน�ณัติ ไม่คิดค่�บริก�ร

ช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
(เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท)์ ของธนาคารพาณิชย์ 
ที่ร่วมรายการ  

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(3)/ต่างจังหวัด (บาทต่อรายการ)

เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธน�ค�รกรุงเทพ 15/30 15/30 15/30 15/30

ธน�ค�รกสิกรไทย 15/50 15/25 15/25 15/25

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย 15/35 15/35 15/35 15/35

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 15/30 10/20 10/20 10/20

ธน�ค�รยูโอบี 10/20 10/20 10/10 15/15

7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน) กรณีหาย/ช�ารุด  
     และอื่นๆ(2) ไม่คิดค่�บริก�ร

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญช(ี2) 23.37 บ�ท/หน้�

9. ค่าธรรมเนียมการขอส�าเนาใบบันทึกการขาย(2)

 สำ�หรับร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยภ�ยในประเทศ ไม่คิดค่�บริก�ร

 สำ�หรับร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยในต่�งประเทศ  ไม่คิดค่�บริก�ร

10. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม(2) ไม่คิดค่�บริก�ร

11. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ(2) ไม่คิดค่�บริก�ร

12. ค่าปรับกรณีเช็คคืน(2) 200 บ�ท/ครั้ง

13. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามให้ช�าระหนี้  ไม่คิดค่�บริก�ร

14. ค่าธรรมเนียมในการช�าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่  
      หน่วยงานราชการ  

ไม่มี

15. ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน(4) ร้อยละ 2.5

หม�ยเหตุ – N/A หม�ยถึง “ไม่เกี่ยวข้อง”
(1) กรณีก�รเบิกถอนเงินสดจ�กเครื่องเอทีเอ็มในต่�งประเทศ อ�จมีก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยหรือค่�ธรรมเนียมก�รเบิกถอนเงินสดเพิ่มเติมโดยผู้ให้บริก�รเครื่องเอทีเอ็มในประเทศนั้นๆ 
(2) ค่�ธรรมเนียมต่�งๆ และค่�ปรับกรณีเช็คคืน ยังไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
(3) เขตปริมณฑล = สมุทรปร�ก�ร นนทบุรี และปทุมธ�นี
(4)  ห�กท่�นซื้อสินค้�หรือบริก�รในเงินสกุลอื่นท่ีไม่ใช่เงินบ�ท บริษัทจะแปลงยอดค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วเป็นเงินบ�ท ณ วันที่บริษัทได้ทำ�ก�รบันทึกยอดค่�ใช้จ่�ยนั้น ซึ่งอ�จมิใช่เป็นวันเดียวกับวันที่ท่�นได้ซื้อ

สินค้�หรือบริก�ร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่�จะมีก�รส่งยอดค่�ใช้จ่�ยม�เรียกเก็บจ�กบริษัทเม่ือใด ห�กยอดค่�ใช้จ่�ยมิใช่อยู่ในสกุลเงินดอลล�รสหรัฐฯ จะมีก�รแปลงค่�เป็นเงินดอลล�รสหรัฐฯ ก่อน จ�กนั้นจึง 
แปลงค่�จ�กดอลล�รสหรัฐฯ เป็นเงินบ�ท ห�กยอดค่�ใช้จ่�ยเป็นเงินดอลล�รสหรัฐฯ จะมีก�รแปลงเป็นค่�เงินบ�ทโดยตรง ห�กท่�นเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่น ที่ไม่ใช่ดอลล�รสหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอน
จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล�รสหรัฐฯ แล้วจึงแปลงค่�จ�กดอลล�รสหรัฐฯ เป็นเงินบ�ท ณ วันที่มีก�รดำ�เนินก�รบันทึกร�ยก�ร โดยอเมริกัน เอ็กซเพรสในต่�งประเทศ ซึ่งอ�จมิใช่วันเดียวกับวันที่ท่�น
เบิกถอนเงนิสด ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บว่�จะมีก�รส่งยอดเบิกถอนเงนิสดม�เรียกเก็บยงัอเมริกัน เอก็ซเพรสเม่ือใด

ท่�นยอมรับและตกลงว่�ก�รแปลงค่�เงินจะกระทำ�โดยระบบก�รเงินของอเมริกัน เอ็กซเพรสต่�งประเทศ โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยนระหว่�งธน�ค�รที่ระบบเลือกจ�กแหล่งข้อมูลในวันทำ�ก�รก่อนวันที่จะมีก�ร
บันทึกยอดใช้จ่�ยบวกด้วยค่�คว�มเสี่ยงจ�กก�รแปลงสกุลเงินในอัตร�ร้อยละ 2.5 อนึ่ง ถ้�มีก�รแปลงค่�เงินโดยบุคคลที่ส�มก่อนที่จะมีก�รเรียกเก็บจ�กบริษัท อัตร�แลกเปลี่ยนสำ�หรับก�รแปลงค่�เงินจะเป็น
อัตร�แลกเปลี่ยนที่บุคคลที่ส�มเป็นผู้เลือกใช้กับก�รแปลงค่�เงินนั้น
ผู้ถือบัตรส�ม�รถตรวจสอบอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในก�รอ้�งอิงเบื้องต้นได้ท�ง www.americanexpress.co.th หรือ ติดต่อแผนกบริก�รสม�ชิกบัตร  
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American Express (Thai) Company Limited
®Registered Trademark of American Express Company.
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AMERICAN EXPRESS (THAI) CO., LTD.
DETAILS OF INTEREST RATE, PENALTY CHARGE, FEES AND OTHER SERVICE CHARGES

American Express® Corporate Card

1. Interest Rate, Penalty Charge, Fees and 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 Statement Date

2. Minimum Repayment N/A

3. Cash Withdrawal Fee(1)(2) 3% of Amount Withdrawn

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

Operating Fee Corporate Card  
(Green)

Corporate Card  
(Gold)

Basic Basic

5.   Card Fees by Type(2)

Joining Fee (one time):

  Urgent New Fee N/A N/A

Annual Fee (per annum):

 Cardmembership 449.53 - 1,649.53 1,248.53 - 2,449.55

6. 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(3)/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

7. Card Replacement Fee(2) Free of charge

8. Request Fee for Statement(2) 23.37 Baht/Page

9. Request Fee for Record of Charge(2)

 Domestic Charge Free of charge

 Overseas Charge Free of charge

10. ATM PIN Replacement Fee(2) Free of charge

11. Disputed Charge Fee(2) Free of charge

12. Returned Cheque Fee(2) 200 Baht/Each returned cheque

13. Credit/Collection Administration Fee Free of charge

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

15. Currency Conversion Risk Factor(4) 2.5%

Remarks – N/A is “Not Applicable”
(1) For ATM withdrawals made outside Thailand, there may be an additional ATM fee charged by overseas ATM operators.
(2) All Fees are excluding VAT
(3) Greater Bangkok areas = Samutprakarn, Nonthaburi and Patumthani
(4) 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 conversions 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.


