
อเมริกัน เอ็กซเพรส®
 

บัตรสำ�หรับก�รจัดซื้อ 
ใบสมัครสำ�หรับบริษัท 
แบบบริษัทรับผิดชอบ
ประเทศไทย



 
ชื่อบริษัทที่ประสงค
ใหปร�กฏบนบัตรบริษัท:
(ไมเกิน 24 ตัวอักษร)

ชื่อบริษัท: 
(ชื่อเต็ม)

ที่อยูที่จดทะเบียน:

            รหัสไปรษณีย:  

ที่อยูที่ติดตอ:

            รหัสไปรษณีย:  

โทรศัพท:   โทรส�ร: 

ประเภทธุรกิจ:

จำ�นวนพนักง�น:
  ผลประกอบก�รตอป 

                                                                          โดยประม�ณ:

เลขทะเบียนบริษัท:   วันที่กอตั้งบริษัท: ว     ว     ด     ด     ป    ป

ประเภทนิติบุคคล:
 บริษัทไทย                                       สม�คมในรูปองคกรต�มกฎหม�ย             ห�งหุนสวน

 บริษัทต�งช�ติที่จดทะเบียน   สม�คมไมอยูในรูปองคกรต�มกฎหม�ย   หนวยร�ชก�ร

 บริษัทต�งช�ติที่ไมไดจดทะเบียน   สหกรณ                                                                ทรัสต* (กรุณ�วงกลมประเภทของทรัสต): 
           ครอบครัว/หนวยง�น/องคกรอิสระ

กรุณ�ทำ�เครื่องหม�ยถูก:  บริษัทของตนเอง       บริษัทในเครือ       บริษัทแม่       แผนก/ส�ข�

ชื่อบริษัทแม/บริษัทในเครือ:
(ถ�มี)

2.  การเรียกเก็บเงินและการชำาระเงิน
ประเภทของก�รเก็บเงิน 
และก�รชำ�ระเงิน:  เรียกเก็บจ�กสวนกล�ง          เรียกเก็บร�ยบุคคล

รายละเอียดผูดูแลโปรแกรม/ผูรับรายงาน

ชื่อ: 

ตำ�แหนง:

ที่อยู: (กรณีแตกต�งจ�ก

ที่อยูบริษัทข�งตน)             รหัสไปรษณีย: 

โทรศัพท:   โทรส�ร: 

วิธีชำ�ระเงิน  บริษัทเป็นผูจ�ย                                วันสรุปยอดใบแจงหนี้ในแตละเดือน   เช็ค                                
กรุณ�เลือก:

 ก�รกำ�หนดใหทุกบัตรหมดอ�ยุพรอมกัน   หักบัญชีธน�ค�รบริษัท                       โอนเงินท�งอิเล็กทรอนิกส

3.  การจัดสงบัตรสวนกลาง

รายละเอียดของผูรับบัตร

ชื่อ: 

ตำ�แหนง:

ที่อยู: (กรณีแตกต�งจ�ก

ที่อยูบริษัทข�งตน)             รหัสไปรษณีย: 
โทรศัพท:   โทรส�ร: 

1.  แบบฟอรมการเปดบัญช ี– บัตรสำาหรับการจัดซื้อ ประเทศไทย

กรุณาพลิกไปหนาจากหนา

✔



4. การควบคุมเครดิต

รายละเอียดการติดตอ

ชื่อ: 

ตำ�แหนง:

โทรศัพท:

โทรส�ร:

 

ชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม:

วันเดือนปเกิด: ว    ว     ด    ด    ป   ป     บัตรประช�ชน (ช�วไทย)/หนังสือเดินท�ง (ช�วต�งช�ติ):  

สัญช�ติ:                           
ตำ�แหนง:
ที่อยูต�มทะเบียนบ�นหรือที่อยูใน
ประเทศไทยต�มใบอนุญ�ตก�ร 
ทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต�งช�ติ:

โทรศัพท:                                                                 รหัสไปรษณีย:  
ทีอ่ยูปัจจบัุน (ห�กแตกต�งจ�กทะเบียน
บ�นหรือใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณี
ที่เป็นช�วต�งช�ติ):

เบอรโทรศัพทติดตอ:                                                                 รหัสไปรษณีย:  

ที่อยูในต�งประเทศ: 
(สำ�หรับช�วต�งช�ติ)             รหัสไปรษณีย: 

ล�ยเซ็นของผูมีอำ�น�จลงน�ม
✗

  ว    ว     ด    ด    ป   ป

ชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม:

วันเดือนปเกิด: ว    ว     ด    ด    ป   ป     บัตรประช�ชน (ช�วไทย)/หนังสือเดินท�ง (ช�วต�งช�ติ):  

สัญช�ติ:                           
ตำ�แหนง:
ที่อยูต�มทะเบียนบ�นหรือที่อยูใน
ประเทศไทยต�มใบอนุญ�ตก�ร 
ทำ�ง�นในกรณีที่เป็นช�วต�งช�ติ:

โทรศัพท:                                                                 รหัสไปรษณีย:  
ทีอ่ยูปัจจบัุน (ห�กแตกต�งจ�กทะเบียน
บ�นหรือใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณี
ที่เป็นช�วต�งช�ติ):

เบอรโทรศัพทติดตอ:                                                                 รหัสไปรษณีย:  

ที่อยูในต�งประเทศ:
(สำ�หรับช�วต�งช�ติ)             รหัสไปรษณีย:  

ล�ยเซ็นของผูมีอำ�น�จลงน�ม
✗

  ว    ว     ด    ด    ป   ป

หม�ยเหตุ:  กรุณ�แนบผังองคกรพรอมร�ยละเอียดของหนวยง�น ชื่อและที่อยูของผูรับ
 ร�ยละเอียดก�รติดตอบนแบบฟอรมนี้ใชกับผังองคกรทั้งหมด ถ�จำ�เป็นตองแยกร�ยละเอียดก�รติดตอสำ�หรับแตละหนวยง�น

จะตองแนบร�ยละเอียดเพิ่มเติม  
ล�ยเซ็นในเอกส�รทุกฉบับตองเหมือนกับล�ยเซ็นในใบสมัคร

5. ผูมีอำานาจลงนาม

หนาจากหนา



สำาหรับสำานักงานอเมริกันเอ็กซเพรสใชเทานั้น

รหัสพนักง�นข�ย: 

ชื่อพนักง�นข�ย:

โทรศัพทพนักง�นข�ย:

อีเมลพนักง�นข�ย:

จำ�นวนใบสมัครที่บัตรสงม�:

ล�ยเซ็นของพนักง�นข�ยลงน�ม
✗

วันที่สง: วันที่รับ:

ว    ว     ด    ด    ป   ป ว    ว     ด    ด    ป   ป

หนา 4 จาก 15 หนา

ว    ว     ด    ด    ป   ป

กรุณาแนบเอกสารเหลานี้
โปรดแนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ดังตอไปนี้ม�พรอมใบสมัคร
1.   งบก�รเงินที่ไดรับก�รตรวจสอบยอนหลัง 2 ป
2.   ก�รจดทะเบียนธุรกิจ (ภ�ยใน 3 เดือน)
3.  บัตรประจำ�ตัวผูเสียภ�ษีอ�กร
4.  สำ�เน�ทะเบียนบ�น*(ช�วไทย)/สำ�เน�ใบอนุญ�ตทำ�ง�น (ช�วต�งช�ติ) ของผูมีอำ�น�จลงน�ม พรอมรับรองสำ�เน�
5.   สำ�เน�ร�ยชื่อผูถือหุน (คัดสำ�เน�ไมเกิน 6 เดือน)
6.  สำ�เน�บัญชีธน�ค�รยอนหลัง 6 เดือน
7.  สำ�เน�บัตรประช�ชน (ช�วไทย)/หนังสือเดินท�ง (ช�วต�งช�ติ) ของผูมีอำ�น�จลงน�ม พรอมรับรองสำ�เน�
 *กรุณ�แนบสำ�เน�ทะเบียนบ�นเพิ่มเติม กรณีที่ที่อยูต�มบัตรประช�ชนไมตรงกับที่อยูต�มทะเบียนบ�น

ล�ยเซ็นของผูมีอำ�น�จลงน�ม

✗
  

คำ�นำ�หน�ชื่อ:

ชื่อ:

ตำ�แหนง:

ชื่อบริษัท:

ตร�ประทับบริษัท (ห�กมี):

ว    ว     ด    ด    ป   ป

ว    ว     ด    ด    ป   ป

ตร�ประทับบริษัท (ห�กมี)

ถึง: บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำากัด

เร�มีคว�มประสงคที่เปิดบัญชีบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส สำ�หรับก�รจัดซื้อ และเร�ยอมรับสัญญ�ฉบับนี้ของท�นที่กำ�หนดข�งตน และเงื่อนไขบัตรอเมริกัน
เอ็กซเพรส สำ�หรับก�รจัดซื้อ ที่ม�พรอมกับ บัตรสำ�หรับก�รจัดซื้อแตละใบที่ออกใหต�มคำ�รองของเร� เร�รับประกันว�ขอมูลในแบบฟอรมใบสมัครนี้ถูกตอง
และอนุญ�ตใหท�นติดตอธน�ค�รของเร�หรือบุคคลใดๆ เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท�งก�รเงินของเร�ที่ท�นตองก�ร 

เร�เข�ใจว�ท�นอ�จปฏิเสธใบสมัครนี้โดยไมจำ�เป็นตองใหเหตุผลหรือติดตอกลับม� ก�รลงน�มของบุคคลข�งล�งนี้ในน�มของบริษัทต�มที่ระบุนั้นขอรับรองว� 
เข�ไดรับอนุญ�ตใหทำ�เชนนั้นจริง

ล�ยเซ็นของผูมีอำ�น�จลงน�ม

✗
  

คำ�นำ�หน�ชื่อ:

ชื่อ:

ตำ�แหนง:

ชื่อบริษัท:

ว    ว     ด    ด    ป   ป



(                                              )
 

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



1. รายละเอียดบริษัท  

ชื่อบริษัทจดทะเบียน:
(ชื่อเต็ม)

หม�ยเลขจดทะเบียนบริษัท:  

2. การขอขอมูลผูรับผลประโยชน  

เพื่อเป็นก�รปฏิบัติต�มขอบังคับในกฎกระทรวง เรื่องก�รตรวจสอบเพื่อทร�บขอเท็จจริงของลูกค� พ.ศ. 2556 บริษัทอเมริกัน เอ็กซ เพรส (ไทย) จำ�กัด มีคว�ม
จำ�เป็นที่จะตองระบุตัวตนของลูกค� รวมถึงดำ�เนินม�ตรก�รที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจนตัวตนของนิติบุคคล ดังนั้น โปรดกรอกขอมูลเกี่ยวกับคว�มเป็นเจ�ของและ
อำ�น�จก�รควบคุมที่มีอยูจริงของบริษัทของท�น 

ทั้งนี้ เร�จะไมส�ม�รถดำ�เนินก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รเปิดบัญชีห�กเร�มิไดรับขอมูลดังกล�วจ�กท�น นอกจ�กนี้ เร�อ�จมีคว�มจำ�เป็นที่จะขอขอมูลเพิ่มเติมและ
เอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�อนุมัติบัตรจ�กท�นในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยดังกล�ว

3. คำาจำากัดความของผูรับผลประโยชน   

บุคคลธรรมด�ผู้มีคุณสมบัติดังนี้: 

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

ข) มีอำ�น�จบริห�รในท�งอ้อมจ�กก�รถือหุ้นหรือมีสิทธิ์ออกเสียงผ่�นท�งตัวแทนอื่น (เช่น บริษัทแม่ ทรัสต์ 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�กแบบฟอร์มนี้ พร้อมให้ผู้มีอำ�น�จลงน�มเซ็นกำ�กับและแนบม�กับใบสมัคร

4. โครงสรางเจาของกิจการของบริษัท

โปรดกรอกร�ยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร�งของเจ�ของกิจก�รของบริษัท โดยเลือกหัวขอที่ตรงกับคว�มเป็นจริงของบริษัทท�น 
i. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว�หนึ่งคนเป็นเจ�ของ/เป็นผูถือหุนหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในกิจก�รของบริษัทตั้งแต 25% ขึ้นไป

 ไม (กรุณ�ไปขอ ii)  ใช (กรุณ�กรอกขอมูลในหัวขอที่ 5 ถึง 9 ใหครบถวน)

ii. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว�หนึ่งคนซึ่งเป็นผูมีอำ�น�จควบคุมบริษัทขั้นสุดท�ยถือสิทธิคว�มเป็นเจ�ของหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในบริษัทนอยกว� 
25% อย�งไรก็ต�มมีบุคคลธรรมด�คนอื่นที่มีอำ�น�จควบคุม (ชื่อบริษัท ___________________) (“บริษัทผูสมัคร”) โดยวิธีก�รอื่น 
โปรดแนบเอกส�รแสดงอำ�น�จควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีก�รอื่นของบุคคลธรรมด�

 ไม (กรุณ�ไปขอ iii)  ใช (กรุณ�กรอกขอมูลในหัวขอที่ 5 ถึง 9 ใหครบถวน

iii. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว�หนึ่งคนซึ่งเป็นผูมีอำ�น�จควบคุมบริษัทข้ันสุดท�ยถือสิทธิคว�มเป็นเจ�ของหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในบริษัทนอยกว� 
25% และไมมีบุคคลธรรมด�คนอื่นที่มีอำ�น�จควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีก�รอื่น ทั้งนี้ขอมูลของบุคคลธรรมด�ที่มีตำ�แหนงเป็นเจ�หน�ที่บริห�รระดับสูง  
(ต�มขอมูลที่ไดใหไวในใบสมัคร) จะถูกนำ�ม�ใชในก�รระบุและพิสูจนทร�บผูรับผลประโยชน

 โปรดก�เครื่องหม�ยเพื่อยืนยันและข�มไปหัวขอที่ 9  

5. รายละเอียดผูรับผลประโยชน 1

คำ�นำ�หน�ชื่อ:  น�ย  น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

น�มสกุล:

ที่อยูบ�น:

จังหวัด: รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ:

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

เปอรเซ็นตก�รถือหุน:   

แบบฟอรมสำ�หรับผูรับผลประโยชน



6. รายละเอียดผูรับผลประโยชน 2

คำ�นำ�หน�ชื่อ:  น�ย    น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ:

น�มสกุล:

ที่อยูบ�น:

จังหวัด: รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ:

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

เปอรเซ็นตก�รถือหุน:   

7. รายละเอียดผูรับผลประโยชน 3

คำ�นำ�หน�ชื่อ:  น�ย    น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

น�มสกุล:

ที่อยูบ�น:

จังหวัด: รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ:

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

เปอรเซ็นตก�รถือหุน:   

8. รายละเอียดผูรับผลประโยชน 4

คำ�นำ�หน�ชื่อ:  น�ย    น�ง  น�งส�ว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

น�มสกุล:

ที่อยูบ�น:

จังหวัด: รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ:

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

เปอรเซ็นตก�รถือหุน:   



9. คำายืนยัน  

บริษัทฯ ขอรับรองว�ขอมูลที่ใหไวข�งตนนี้ถูกตองและมอบอำ�น�จให บริษัทอเมริกัน เอ็กซ เพรส (ไทย) จำ�กัด และ/หรือผูแทนของบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จำ�กัด ดำ�เนินก�รติดตอกับธน�ค�รของเร� หรือแหลงขอมูลใดๆ เพื่อขอขอมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ใหแกบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ เข�ใจว� บริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด อ�จปฏิเสธไมรับใบสมัครบัญชีบริษัทนี้ได โดยมิตองชี้แจงเหตุผลและแจงใหบริษัทฯ รับทร�บ
แตอย�งใด

ลงล�ยมือชื่อในน�มของบริษัทฯ ที่ปร�กฏข�งตน (ล�ยมือชื่อของผูมีอำ�น�จลงน�ม) 

ชื่อ: 

ตำ�แหนง:

ล�ยมือชื่อ:

 

 
✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป

ชื่อ: 

ตำ�แหนง:

ล�ยมือชื่อ:

 

 
✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป

ตร�ประทับบริษัท (ห�กมี):

 

 

  



1.           ความหมายของคำา 

ต�ร�งนี้อธิบ�ยถึงคำ�ต�งๆ ท่ีใชในสัญญ�ฉบับนี้ 

ศัพท        นิย�ม  
 
เร�         บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย)  
ของเร�     จำ�กัด   
 
ท�น         บริษัทหรือองคกรอื่นซึ่งไดลงน�มใน  
ของท�น    สัญญ�ฉบับนี ้
 
สัญญ�      หน�ที ่2 ถึง 8 กับขอกำ�หนดและ    
ฉบับนี้      เงื่อนไขเหล�นี ้
 
บัญชี        บัญชีบัตรอเมริกันเอ็กซเพรสสำ�หรับ               
              ก�รจัดซื้อของท�น 
 
บัตร         บัตรอเมริกันเอ็กซเพรสสำ�หรับ 
               ก�รจัดซื้อที่ออกในบัญชีของท�น 
               
ผูใชบัญชี    บุคคลที่ไดรับอนุญ�ตจ�กท�น 
               ทำ�ก�รใชจ�ยดวย บัญชีไมว� 
              โดยก�รใชบัตรหรืออื่นๆ 
 
ค�ใชจ�ย    จำ�นวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บจ�ก 
               บัญชี จ�กก�รใชหรือไมใชบัตร  
               และไมคำ�นึงถึงว�จะมีก�รลงน�มใน 
               แบบฟอรมก�รใชจ�ย หรือแบบ 
               ฟอรมอนุมัติก�รใชจ�ยอื่นๆ หรือไม 
              รวมทั้งก�รซื้อสินค�และบริก�ร   
        ค�ธรรมเนียมก�รชำ�ระเงินล�ช�  
              หรือค�ปรับและค�ธรรมเนียมหรือ  
               ค�ใชจ�ยอื่นใด

2.           บัญชีและบัตร 

2.1 เร�จะจัดทำ�และเปิดปัญชีในน�มของท�น 
เร�จะออกบัตรในบัญชีของท�นต�มชื่อของ
ท�นที่ปร�กฎชื่อของท�นและพนักง�นท่ีได 
รับมอบหม�ยของท�น เวนแตท�นจะได 
รองขอไมใหเร�ทำ�เชนนั้น ซึ่งในกรณีนี้เร�ขอ 
สงวนสิทธิท่ีจะแจงใหท�นทร�บถึงขั้นตอน 
ที่ต�งไปในก�รใชบัญชี ซึ่งท�นยินยอมท่ีจะ 
ปฏิบัติต�ม 

2.2 เร�ขอสงวนสิทธิท่ีจะ: 
ก)  กำ�หนดใหผู ที่ประสงคจะใชบัญชีกรอกใบ

สมัครสำ�หรับก�รใช บัตรหรือบัญชี ท่ีท �น
ไดมอบหม�ยใหบุคคลเหล�นั้นไดรับ 

ข)  ปฏิเสธที่จะออก ตออ�ยุหรือทดแทนบัตร
หรือบัญชีแกบุคคลใดๆ 

ค)  ปฏิเสธก�รอนุมัติก�รใชจ�ยใดๆ ท่ีท�นหรือ 
ผูใชบัญชีตองก�รจะใช 

ง)  ยกเลิกหรือระงับ ก�รใชบัตรหรือบัญชีได 
ทุกเมื่อทั้งดวยเหตุผลทั่วไปหรือเกี่ยวกับก�ร
ทำ�ธุรกรรมร�ยก�รใดร�ยก�รหนึ่ง โดยแจง 
ใหทร�บลวงหน� 

จ)  เก็บค �ธรรมเนียมร�ยปต�มร�ยละเอียด
ในต�ร�งท่ีแนบม� – ต�ร�ง   Current 
Corporate Card Sliding Fee ใน 
ระบบคอรปอเรตก�รดสำ�หรับ J/APA ตอ 
บัตร และ/หรือบัญชี  

2.3 ภ�ยใตขอบังคับท่ี 2.2 เร�จะออกบัตรใหม 
และออกบัตรทดแทนใหจนกว�ท�นหรือผูใช 
บัญชีจะมีคำ�สั่งเป็นอย�งอื่น

2.4 เร�จะระงับก�รอนุญ�ตใชบัตรภ�ยในห� (5)  
น�ทีนับจ�กก�รทำ�ก�รแจงใดๆ เกี่ยวกับเร่ือง 
ดังกล�วไปยังฝ�ยบริก�รลูกค�ที่หม�ยเลข 
0 2273 5566 ท�นไมตองรับผิดชอบ 

เงื่อนไขและขอตกลง

หนา 6 จาก 15 หนา



เ ก่ียวกับก�รใช บัตรโดยไม ได รับอนุญ�ต 
ใดๆ หลังจ�กพนระยะเวล�ห� (5) น�ท ี
ดังกล�ว 

3.           ความรับผิดชอบของทานตอบัญช ี
และบัตร 

3.1 ท�นจะตองรับผิดชอบค�ใชจ�ยทั้งหมดใน 
บัตร และ/หรือในบัญชีแตผูเดียว ท�นจะตอง 
ไมใชหรือไมอนุญ�ตใหใชบัญชีเพื่อใหเกิด 
ค�ใชจ�ย ถ�ท�นไมไดเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว� 
ท�นจะส�ม�รถชำ�ระค�ใชจ�ยเหล�นี้คืนให 
เร�เต็มจำ�นวน 

3.2 ภ�ยใตขอบังคับที่ 3.3 และในกรณีที่ท�น 
ไมไดกอใหเกิดคว�มเสียห�ย ท�นไมตอง
รับผิดชอบตอค�ใชจ �ยที่ไมไดรับอนุญ�ต
บนบัญชี ซึ ่งหม�ยถึงค�ใชจ�ยที่ไมไดกอ 
ประโยชนแกท�นหรือผู ใชบัญชีและเกิดขึ้น 
จ�กคนอื่นที่ไมใชตัวท�นเองหรือผู ใชบัญชี 
และเป็นบุคคลที่ไมไดรับมอบอำ�น�จ หรือบง 
บอกว�มีอำ�น�จที่แทจริงในก�รกอใหเกิด 
ค�ใชจ�ยบนบัญชี 

3.3 ท�นจะตองแจงใหเร�ทร�บโดยทันทีท่ีท�น
เกิดคว�มตระหนักหรือมีเหตุผลท่ีจะสงสัย
ว�บัตรไดสูญห�ยหรือถูกขโมย หรือถ�บัตร
หรือบัญชีถูกใชในท�งท่ีผิด

3.4 ท�นจะต องแจ งให  เร�ทร�บโดยทันทีถ � 
อำ�น�จของผู  ใช บัญชี ท่ีจะกอใหเกิดค �ใช  
จ�ยในน�มของท�นไดยกเลิก (เนื่องจ�กก�ร 
เลิกจ�งหรือเหตุผลอื ่นใด) และวันที่ม ีผล 
บังคับใชหรือวันที่ค�ดว�จะเลิกจ�ง ท�นยัง 
คงตองรับผิดชอบชำ�ระค�ใชจ�ยทั้งหมดที่ 
เกิดขึ้นใหกับเร�จนกว�เร�ไดรับแจงก�ร 
ยกเลิกดังกล�วจ�กท�น 

3.5 ท�นจะใชคว�มพย�ย�มถึงท่ีสุดในก�รเก็บ
รวบรวมและทำ�ล�ยบัตรท่ีออกใหกับบุคคล 
ที่อำ�น�จใชจ�ยที่ไดถูกยกเลิกไปแลว บุคคล 
ที่ล�ออกจ�กง�นดวยเหตุผลใดๆ หรือบุคคล
ที่บัตรไดถูกยกเลิกไปแลว

 
4.           คาบริการ 

4.1 ถ�มีค�บริก�รที่จะตองชำ�ระในระยะเวล�ของ
สัญญ�ฉบับนี้ ท�นตกลงที่จะชำ�ระเมื่อเร� 
เรียกเก็บกับบัญชีของท�นต�มธรรมเนียม 
ปฏิบัติต�มปรกติของเร� 

4.2 ท�นตกลงที่เร�อ�จเก็บค�ดำ�เนินก�รจ�ก 
ท�นต�มที่อ�งถึงในหน� 2 ห�กท�นม ี
ปริม�ณค�ใชจ�ย ("ปริม�ณ") ไมถึงที่กำ�หนด 
ในชวงสิบสองเดือนตั้งแตวันที่เริ ่มตนของ 
สัญญ�ฉบับนี้ ท�นรับทร�บและยอมรับว� 
ปริม�ณจะถูกกำ�หนดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ 
ของเร�แตเพียงผูเดียวและไดถูกแจงใหท�น 
ทร�บตั้งแตสัญญ�ฉบับนี้เริ ่มตน 

4.3 จำ�นวนเงินทั้งหมดที่ตองชำ�ระต�มขอตกลง 
นี้ ก) จะถูกแสดงและตองชำ�ระเป็นเงินบ�ท 
เวนแตจะระบุเป็นอย�งอื่น และ ข) ไมรวม 
ภ�ษีมูลค�เพิ่ม ซึ่งถ�มีภ�ษีจะตองถูกเพิ่ม 
เข�ไปยังจำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 

5.           การใชบัตรและบัญชี
5.1 เวนแตเร�จะแจงไวในสัญญ�ฉบับกอนหน�นี้ 

ท�นยืนยันว�ผู ใชบัญชีของท�นจะใชบัญชี/ 
บัตรเพื่อซื้อสินค�หรือบริก�รที่จะถูกใชโดย 
บริษัทของท�นในก�รดำ�เนินธุรกิจประจำ�วัน 
เท�นั้น รวมถึงแตไมจำ�กัดเพียงเครื่องเขียน 
แรงง�นชั่วคร�วอุปกรณคอมพิวเตอรและ 
ก�รสงเอกส�ร และว�สินค�หรือบริก�รที่ซื้อ 
ดังกล�ว ในรูปแบบดังเดิมของที่ซื้อม�จะ 

หนา 7 จาก 15 หนา



ตองไมกล�ยเป็นสวนหนึ่งของสินค�คงคลัง 
ของสินค�หรือบริก�รเพื่อข�ยตอ 

6.           การชำาระคาใชจาย 

6.1 ท�นตกลงท่ีจะชำ�ระค�ใชจ�ยในแตละเดือน 
ใหเร�ภ�ยใน  14 วัน หลังจ�กวันที่ปิดรอบ 
บัญชีในแตละเดือน (วันสรุปรอบบัญชี) เร�
ตกลงจะแจงวันสรุปรอบบัญชีแกท�น และ
ท�นตกลงที่จะชำ�ระยอดค�ใชจ�ยต�มวันที่ 
ที่ระบุในขอมูลของเร�ท่ีปอนใหแกท�น ห�ก 
ท�นไมไดรับขอมูลดังกล�วดวยเหตุผลใดๆ  
ก็ต�ม ท�นตกลงท่ีจะแจงใหเร�ทร�บโดยไม 
ชักช�และเร�จะบอกยอดที่ครบกำ�หนดชำ�ระ 
ซึ่งเป็นยอดที่ท�นตกลงจะชำ�ระ ต�มท่ีเร�ได 
ตกลงกับท�นว�ห�กขอมูลเกี่ยวกับบัญชี 
ของท�นถูกสงใหท�นดวยวิธีอื่นใดแทนก�ร 
ปอนขอมูล (ร�ยง�นค�ใชจ�ย) ท�นจะตอง 
ชำ�ระค�ใชจ�ยภ�ยในไมเกินสิบ (10) วัน  
หลังจ�กที่ร�ยง�นค�ใชจ�ยไดถูกสงใหท�น 

6.2 ท�นตกลงที่จะไม หักหรือระงับก�รชำ�ระ
ยอดค�ใชจ�ยใดๆ ท่ีปร�กฏในขอมูลที่ปอน 
ใหหรือในร�ยง�นค�ใชจ�ย โดยไมไดรับ 
ก�รอนุมัติจ�กเร�ลวงหน� ถ�ห�กท�นเชื ่อ 
ว�ค�ใชจ�ยใดๆ ที่ปร�กฎบนร�ยง�นค�ใช 
จ �ยไม ถูกต องหรือมีข อโต แย งกับผู ข�ย 
ท�นจะตองแจงเรื ่องนี้ใหเร�ทร�บภ�ยใน 
สิบ (10) วันทำ�ก�รนับจ�กวันที่ไดรับร�ยง�น 
ค�ใชจ�ยนี ้ ห�ก (ก) ก�รแจงขอสงสัย 
ดังกล�วเกิดขึ ้นภ�ยในหกสิบ (60) วันนับ
จ�กวันที่ท�นไดรับก�รปอนขอมูลเก่ียวกับ 
ร�ยง�นค�ใชจ�ย และ (ข) ท�นส�ม�รถ 
พิสูจนคว�มผิดพล�ดของค�ใชจ�ยดังกล�ว 
จนเร�พอใจ เร�จะดำ�เนินก�รอย�งเหม�ะสม 
ดังร�ยละเอียดข�งล�งนี้ ถ�ท�นไมส�ม�รถ 
แจ งให เร�ทร�บกอนที่จะทำ�ก�รชำ�ระเงิน  

เร�จะดำ�เนินก�รทุกอย�งที่สมเหตุสมผลและ 
เหม�ะสมเพื่อแกปัญห�ขอโตแยงเกี่ยวกับ
ก�รเรียกเก็บเงินของท�นและห�กเหม�ะสม 
จะทำ�ก�รเครดิตคืนบัญชีขอท�น  

  ห�กค�ใชจ�ยเกิดขึ้นในบัญชีของท�นโดย
ท่ีไมมีก�รแสดงบัตรหรือก�รยืนยันล�ยเซ็น
ของผูใชบัญช  ี

(1) แตท�นและผูใชบัญชีแจงแกเร�ว�ท�นไมได 
เป็นผูที่ทำ�ใหค�ใชจ�ยเกิดขึ้น เร�จะยกเลิก 
ค�ใชจ�ยดังกล�วนั ้น หรือห�กท�นไดทำ� 
ก�รชำ�ระเงินแลว เร�จะเครดิตคืนบัญชีของ 
ท�น เวนแตเร�จะส�ม�รถพิสูจนไดว�ค� 
ใชจ�ยนั้นเกิดจ�กก�รกระทำ�ของท�นหรือ
ผูใชบัญชี หรือ 

(2)  ท�นหรือผู ใชบัญชียกเลิกคำ�สั่ งซื้อสินค �
หรือบริก�รโดยก�รแจงใหแก ผู  ให บริก�ร
สินค�หรือบริก�ร ("สถ�นธุรกิจ") ดังกล�ว
และใหเร�ทร�บถึงเจตน�ของท�นภ�ยใน
สี ่สิบห� (45) วันนับจ�กทำ�ก�รสั ่งซื ้อดัง 
กล�ว หรือภ�ยในส�มสิบ (30) วันนับจ�ก
วันที่ตกลงเป็นล�ยลักษณอักษรเพื่อจัดสง
สินค�หรือใหบริก�รดังกล�ว เร�จะยกเลิก
ค�ใชจ �ยดังกล�วห�กท�นหรือผู ใช บัญชี
ส�ม�รถพิสูจนโดยก�รมอบหลักฐ�นสนับ
สนุนว�สถ�นธุรกิจไมไดทำ�ต�มขอตกลงใน
สัญญ� ห�กจำ�เป็นตองเครดิตคืนบัญชีของ
ท�น เร�จะเครดิตคืนภ�ยในส�มสิบ (30) 
วันนับจ�กวันที่ ได  รับแจ  งจ�กท  �นหรื อ
ผู ใชบัญชี หรือภ�ยในหกสิบ (60) วันห�ก
ค�ใชจ�ยนั้นเกิดขึ้นในต�งประเทศ

  ถ�สถ�นธุรกิจไดเครดิตคืนค�ใชจ �ยแลว  
เร�จะเครดิตยอดนั้นไปยังบัญชีของท�นเมื่อ 
ไดรับใบแจงจ�กสถ�นธุรกิจ ห�กเร�ตกลง 
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ที่จะใหเครดิตชั่วคร�วแกท�นสำ�หรับจำ�นวน 
เงินที่มีขอโตแยง ท�นจะตองชำ�ระค�ใชจ�ย 
อื่นทั้งหมดใหเร� 

6.3 ก�รยอมรับก�รชำ�ระเงินล�ช� ชำ�ระบ�งสวน 
หรือก�รชำ�ระเงินใดๆ ที่กำ�หนดไวว�จะตอง 
ชำ�ระเต็มจำ�นวน หรือเป็นยุติขอพิพ�ทใดๆ 
จะไมส งผลกระทบตอสิทธิในก�รรับชำ�ระ
เต็มจำ�นวนของเร�แตอย�งใด 

7.          ความเปนสวนตัว 

ท�นยอมรับว� เร�อ�จรวบรวม ใชและโอนขอมูล 
สวนบุคคลเกี่ยวกับผูใชบัญช  ี  

ท�นยอมรับว�เร�อ�จทำ�ก�รวิจัยลูกค�และทำ� 
ก�รตรวจสอบ บันทึกก�รสนทน�ท�งโทรศัพทของ 
ท �นหรือพนักง�นของท �นเป ็นครั้ งคร�วเพื่อ
วัตถุประสงคในก�รฝกอบรม ก�รควบคุมคุณภ�พ 
หรือตรวจสอบ 

8.          การใหอำานาจในการปกปองขอมูล 

8.1 ท�นอนุมัติ ให  เร�รวบรวมและส งข อมูล
อเมริกัน เอ็กซเพรส ("ขอมูลผูใชบัญชี") ที่
เกี่ยวกับตัวพนักง�น ("พนักง�น") ของท�น
เพื่อวัตถุประสงคในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�ร
บริห�รองคกรที่เก่ียวกับธุรกิจใหแกท�น

 
8.2 ท�นตกลงที่จะแจงใหพนักง�นทร�บ โดย 

เฉพ�ะอย�งยิ ่งเกี ่ยวกับขอมูลผูใชบัญชีใด 
ที่จะถูกเก็บรวบรวมวิธีในก�รรวบรวม ผูที่ทำ� 
ก�รรวบรวม และผลลัพธของก�รเก็บรวบรวม 
ขอมูลโดยใชชองท�งก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม  
ซึ่งรวมถึงแตไมจำ�กัดเพียงก�รสงขอคว�ม
บนเว็บไซต ก�รเปิดเผยขอมูลแตพนักง�น
ร�ยบุคคล และ/หรือก�รกระจ�ยขอคว�ม 

ท�งอีเมลไปใหลูกค �องคกรของอเมริกัน 
เอ็กซเพรส 

8.3 ท�นอนุญ�ตใหเร�และบริษัทในเครือของเร�
ดำ�เนินก�รตรวจสอบเก่ียวกับเครดิตใดๆ ซึ่ง
เก่ียวกับตัวท�นไดต�มที่เร�จะเห็นสมควร 
เร�อ�จขอประวัติเกี่ยวกับบัญชีเครดิตของ
ท�นจ�กบริษัทขอมูลเครดิตหรือหนวยง�น 
อ�งอิงอื่น และเร�อ�จเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 
บัญชีของท�นแกบริษัทขอมูลเครดิต หนวย
ง�นอ�งอิงอื่น หรือสถ�บันก�รเงินใดๆ อนึ่ง  
หนวยง�นอื่นอ�จขอใชขอมูลที่ไดใหแกบริษัท 
ขอมูลเครดิต ห�กเป็นไปเพื่อก�รตรวจสอบ
สถ�นะก�รเงินของท�นว�สมควรที่จะไดรับ 
อนุมัติเครดิต หรือดำ�รงสถ�นะเป็นผูคำ้�ประกัน 
ด�นเครดิตตอไปหรือไม (“ก�รพิจ�รณ�ก�ร
ใหเครดิต”) เร�อ�จเปิดเผยขอมูลที่ท�นใหไว 
ในใบสมัครนี้ และขอมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตร
ของท�นต�มวิธีก�รเก็บรักษ�ขอมูลท่ีดีแก
บุคคลดังตอไปนี ้

(ก)  บริษทัต�งๆ ภ�ยในกลุมบรษิทั อเมริกนั เอก็ซเพรส 
หรือผู ที่ไดรับสิทธิจ�กบริษัทต�งๆ ภ�ยใน
กลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เหล�นั้น 
ไมว�จะอยู ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึง 
บุคคลใดๆ ที่มีชื่อหรือเคร่ืองหม�ยที่ปร�กฏ
อยูบนบัตรท่ีออกใหแกท�น 

(ข) บุคคลภ�ยนอกท่ีว  �จ  �งโดยกลุ มบริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส เพื่อดำ�เนินก�รใหบริก�ร 
ด�นก�รจดัก�รต�งๆ ทีเ่ก่ียวของกับก�รดำ�เนนิ 
ก�รจัดก�รบัญชีบัตรของลูกค� ตลอดจนด�น 
ก�รบริก�รบัญชีบัตรของท�น อ�ทิ ก�รจัดสง 
ของร�งวัล ก�รจัดพิมพใบเรียกเก็บเงิน และ
ก�รดำ�เนินก�รติดต�มทวงถ�มหนี้ เป็นตน  

(ค) ผู จัดส งสินค�และบริก�รใหแกเร�และแก
องคกรต�งๆ ทีย่อมรับบัตรอเมริกัน เอก็ซเพรส 
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หรือบัญชีในก�รชำ�ระค�สินค�และบริก�รท่ี
ท�นส่ังซือ้ ทัง้นี ้ เพือ่วัตถปุระสงคในก�รบริห�ร 
และให บริก�รแก  บัญชี บัตรของท �นเพื่อ
ดำ�เนินก�รและเรียกเก็บค�สินค�และบริก�ร
ที่ เกิดขึ้นและเพื่อจัดก�รผลประโยชนหรือ
แผนก�รประกันที่ท�นเป็นสม�ชิกอยู และ

(ง)  ธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงิน ตัวแทนรัฐบ�ล 
คณะบุคคลหรือหนวยง�นท่ีไดรับก�รแตง
ตั้งในประเทศไทยหรือท่ีอื่นๆ

  เร�อ�จตรวจสอบ และ/หรือ บันทึกก�รสนทน� 
ท�งโทรศัพท ท่ี มีขึ้นระหว �งท �นและเร� 
เพื่อให ม่ันใจในคุณภ�พของก�รใหบริก�ร
แกลูกค�ของเร� เร�อ�จใชขอมูลท่ีท�นให
แกเร�ไวในใบสมัคร และจ�กก�รสำ�รวจขอมูล 
ที่ ได ม�จ�กลักษณะก�รใช บัญชีของท�น 
และขอมูลจ�กแหลงภ�ยนอกต�งๆ ซึ่งรวม
ถึงขอมูลจ�กร�ยง�นผูบริโภค เพื่อใชในก�ร
พิ จ�รณ�ก�รให  เคร ดิตและก�รบ ริห�ร
จัดก�รของเร� และ/หรือ บริษัทในเครือของ
เร�

  
  เร�และบริษัทในเครือของเร�จะใชขอมูลซึ่ง

ท�นไดกรอกไวในใบสมัครเพื่อก�รโฆษณ�
และทำ�ก�รตล�ดใหแกผลิตภัณฑและบริก�ร
ของเร�และบริษัทในเครือของเร� โดยเร�จะ
ไมใชหรือเปิดเผยขอมูลของท�นตอบุคคล
ภ�ยนอกใดๆ เพื่อวัตถุประสงคท�งก�ร
ตล�ด โดยปร�ศจ�กคว�มยินยอมของท�น 
และจะนำ�ชื่อของท �นออกจ�กร�ยช่ือดัง
กล�ว ห�กท�นรองขอใหดำ�เนินก�รเชนว�
นั้น

  ห�กท�นเห็นว�ขอมูลใดๆ ที่เร�มีอยูเกี่ยว
กับตัวท�น หรือขอมูลที่เร�สงใหแกบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือองคกรอ�งอิงใดไมถูกตอง 
โปรดแจงม�ที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

(ไทย) จำ�กัด เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน 
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 
10400 ขอมูลใดๆ ที่เร�พบว�ไมถูกตองนั้น 
จะไดรับก�รแกไขใหถูกตองทันที

8.4 ก�รอนุมัติท่ีกำ�หนดไวในหมวดที่ 8 นี้ขย�ย
ไปถึงข อมูลผู  ใช บัญชีทั้ งหมดและข อมูล 
องคกรที่โอนจ�กหรือสงตอไปยังนิติบุคคล 
และบริษัทในเครือทั้งของอเมริกัน เอ็กซเพรส 
หรือท�นที่มีคว�มสัมพันธกับสัญญ�ฉบับนี  ้

8.5 ท�นใหคว�มยินยอมแกบริษัท ขอมูลเครดิต 
แหงช�ติ จำ�กัด (“NCB”) หรือหนวยง�น 
อ�งอิงเครดิตอื่นๆ ธน�ค�ร สถ�บันก�รเงิน 
หรือนิติบุคคลอื่นท่ีเป็นสม�ชิกของ NCB  
ในก�รเปิดเผยขอมูลสวนตัวของท�น และ/หรือ 
ขอมูลเครดิต และ/หรือขอมูลอื่นๆ ที่ท�นมี
กับ NCB ธน�ค�ร สถ�บันก�รเงิน และ
นิติบุคคลอื่นที่เป็นสม�ชิกของ NCB หรือ
หนวยง�นอ�งอิงอื่นๆ ตลอดเวล� ซึ่งจะเป็น 
ประโยชนแกธน�ค�ร/บริษัทในก�รพิจ�รณ� 
ว�จะอนุมัติ ใหตอหรือตออ�ยุเงินกู/วงเงิน
สินเชื ่อหรือไม หรือเพื่อวัตถุประสงคอื ่นๆ 
ต�มทีร่ะบุไวต�มกฎหม�ย 

9.          คาปรับ 

ท�นยอมรับว�เร�มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค�ปรับใน
อัตร� 1.5% ของค�ใชจ�ยใดๆ ที่ปร�กฏในใบ 
เ รี ยก เก็บ เ งิน ท่ี เ ร�ยั ง ไม  ได  รั บก�รชำ � ระ เ งิน 
เต็มจำ�นวนภ�ยในวันที่ของใบเรียกเก็บเงินงวด 
ถัดไป ค�ปรับจะปร�กฏเป็นค�ใชจ�ยในใบเรียก 
เก็บเงินงวดถัดไป 

10.       ผูดูแลโปรแกรมบัตรบริษัท 

ท�นตกลงที่จะมอบหม�ยพนักง�น ("ผูดูแลโปรแกรม 
บัตรบริษัท") หนึ่งคนใหชวยเหลือเร�ในก�รดำ�เนิน 

หนา 10 จาก 15 หนา



ก�รบัญชีและบัตร ท�นอนุญ�ตใหผูดูแลโปรแกรม 
บัตรบริษัทกระทำ�ก�รในน�มของท�นทุกเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับสัญญ�ฉบับนี้ เร�มีสิทธิท่ีจะเชื ่อคำ�สั ่ง 
คว�มยินยอมและขอมูลที่ไดรับจ�กผูดูแลโปรแกรม 
บัตรบริษัทของท�น

11.         ปัญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการ 

11.1 เร�ไมรับผิดชอบตอสินค�หรือบริก�รที่ซื้อ
ดวยบัตรหรือบนบัญชี และท�นตกลงที่จะ 
แกปัญห�ขอพิพ�ทใดๆ เก่ียวกับสินค�หรือ
บริก�รดังกล�วกับผู ข�ยหรือผู  ให บริก�ร
โดยตรง 

11.2 ห�กเร�ตกลงที่จะเรียกเก็บเงินคืนจ�กผูข�ย
สินค�หรือบริก�รต�มที่ท�นรองขอ ท�น
ตกลงที่จะชดใชค�เสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�ร 
อ �งสิทธิจ�กเร�สืบเนื่องจ�กก�รปฏิเสธ 
สินค�หรือบริก�รหรือก�รเรียกเก็บเงินคืนนั้น 

12.       คาใชจายที่ชำาระเปนสกุลเงิน  
     ตางประเทศ 

ค�ใชจ �ยท่ีชำ�ระเป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจ�ก 
เงินบ�ทจะตองแปลงเป็นเงินบ�ท ก�รแปลงสกุล 
เงินตร�จะดำ�เนินก�รในวันที่ อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทำ�ก�รบันทึกค�ใชจ�ย ซึ่งอ�จจะไมใชวันเดียว 
กับที่ท�นทำ�ก�รใชจ�ย เนื่องจ�กจะตองขึ้นอยู 
กับว�ค�ใชจ�ยนั ้นถูกเรียกเก็บม�ยัง อเมริกัน 
เอ็กซเพรสเมื่อใดถ�ค�ใชจ �ยนั้นไมใช เงินสกุล 
ดอลล�รสหรัฐ ก�รแปลงเงินตร�จะตองแปลงผ�น 
เงินสกุลดอลล�รสหรัฐ โดยก�รแปลงยอดค�ใชจ�ย 
เป็นเงินสกุลดอลล�รสหรัฐกอนแลวจึงแปลงจ�ก 
เงินสกุลดอลล�รสหรัฐเป็นเงินบ�ท ถ�ค�ใชจ�ย 
นั้นเป็นเงินสกุลดอลล�รสหรัฐ ก็จะแปลงเป็นเงิน
บ�ทโดยตรง 

เวนแตในกรณีที่มีกฎหม�ยบังคับใหใชอัตร�แลก 
เปลี ่ยนใดโดยเฉพ�ะ ท�นไดทร�บและตกลงว� 
ระบบปริวรรตเงินตร�ของ อเมริกัน เอ็กเพรส  
จะใชอัตร�แลกเปลี่ยนท่ีอ�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน 
ระหว�งธน�ค�รที่ได ถูกเลือกจ�กแหลงท่ีเป็นท่ี 
ยอมรับในอุตส�หกรรมในวันทำ�ก�รก อนหน � 
วันบันทึกค�ใชจ�ย โดยจะเพิ่มอีก 2.5% สำ�หรับ 
ค�แปลงสกุลเงินตร�หนึ่งครั้ง ถ�บุคคลที่ส�มทำ� 
ก�รแปลงสกุลเงินก อนที่จะถูกนำ�ส งม�ให  เร� 
ก�รแปลงสกุลเงินใดๆ ที่ทำ�โดยบุคคลที่ส�มนั้นจะ 
เป็นไปต�มอัตร�แลกเปลี่ยนที่พวกเข�เลือก 

13.         ความรับผิดชอบของเรา 

13.1 เร�จะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับบัญชี 
และใหข อมูลร�ยละเอียดธุรกรรมแกท�น 
นอกจ�กหรือแทนก�รสงข อมูลต�มที่ เร� 
อ�จตกลงกับท�น เร�จะสงร�ยง�นค�ใชจ�ย 
ร�ยเดือนแกท�น ซึ่งบรรจุขอมูลจำ�เป็นจ�ก
ไฟลขอมูล 

13.2 ถ�เร�ตกลงที่จะจำ�กัดประเภทค�ใชจ�ยที่ 
เกิดขึ้นกับบัตรหรือบัญชีใด เร�จะพย�ย�ม 
อย�งสมเหตุสมผลที่จะใชขอจำ�กัดดังกล�ว  
โดยจะไมสงผลกระทบกับคว�มรับผิดชอบ 
ค�ใชจ�ยใดๆ ของท�น เร�ไมส�ม�รถจะ 
สกัดหรือป องกันไม  ให  เกิดค  � ใช  จ  �ย ท่ี 
สถ�นธุรกิจบ�งแหงได ซึ่งรวมถึงแตไมจำ�กัด 
เพียงสถ�นธุรกิจท่ีไมดำ�เนินก�รเรียกเก็บ 
ค�ใชจ�ยผ�นเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส 
หรือสถ�นธุรกิจที่ ให คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับ
กิจกรรมซึ่งอ�จไมสมบูรณหรือไมถูกตอง ใน
ก�รจำ�แนกประเภทของสถ�นธุรกิจในระบบ 
หรือบันทึกของเร�นั้น เร�มีสิทธิที่จะเชื่อต�ม 
คำ�อธิบ�ยใดๆ ในกิจกรรมที่สถ�นธุรกิจดัง
กล�วจัดให 
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14.       คาสินไหมทดแทน 

14.1 คู สัญญ�แตละฝ�ยตกลงท่ีจะชดใชค�เสีย
ห�ยใหแกอีกฝ�ยตอขอเรียกรอง หนี ้ส ิน 
คว�มเสียห�ยหรือค�สินไหมใดๆ (รวมถึงค� 
ธรรมเนียมท�งกฎหม�ยที่เหม�ะสม) ที่เกิด 
ขึ้นโดยคูสัญญ�ฝ�ยที่ตองชดใชค�เสียห�ย 
ไมกระทำ� หรือกระทำ�โดยประม�ท หรือ
กระทำ�ผิดพล�ดตอสัญญ�ฉบับนี้ 

14.2  ในขอบเขตที่ไดรับอนุญ�ตต�มกฎหม�ยท่ี 
บังคับใช คูสัญญ�ทั้งสองฝ�ยไมตองรับผิด 
ตอฝ�ยอื ่น หรือบุคคลที่ส�มใดๆ ตอก�ร 
สูญเสียผลกำ�ไร หรือค�คว�มนิยม รวมทั้ง
คว�มเสียห�ยพิเศษ ที ่เกิดขึ ้นโดยไมตั ้งใจ 
เกิดขึ้นท�งออม หรือก�รลงทัณฑอื่น 

14.3  คูสัญญ�แตละฝ�ยตกลงที่จะแจงใหอีกฝ�ย
โดยไมชักช�เกี่ยวกับสถ�นก�รณใดๆ  ในสิ่ง
ที่จะเรียกรองค�เสียห�ยต�มม�ตร�นี้ และ
ใหอีกฝ�ยมีอำ�น�จควบคุมก�รเจรจ�หรือ
ก�รดำ�เนินคดีที่เก่ียวของใดๆ 

15.       การรักษาความลับ 

15.1 นอกจ�กจะที่ตกลงโดยคูสัญญ�อีกฝ�ย หรือ 
ไดรับอนุญ�ตไวเป็นอย�งอื่นภ�ยใตสัญญ� 
ฉบับนี ้ โดยคู สัญญ�แตละฝ�ยตกลงที่จะ 
รักษ�เงื่อนไขของขอตกลงนี้เป็นคว�มลับ 
อย�งเครงครัด รวมทั้งขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ 
จ�กคู  สัญญ�อีกฝ �ยที่ ไม ได  เป ิดเผยต อ 
ส�ธ�รณะ 

15.2 ขอบังคับนี้ยังคงมีผลหลังจ�กสัญญ�นี้สิ ้น 
สุดลง 

16.       ระยะเวลาและการสิ้นสุด 

16.1 สัญญ�ฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใชจนกว�
และเว นแตจะถูกยกเลิกโดยคู สัญญ�ฝ�ย

ใดฝ�ยหนึ่ง โดยแจงใหอีกฝ�ยทร�บเป็น 
ล�ยลักษณอักษร 60 วันลวงหน�

16.2 ท�นอ�จยกเลิกบัญชีและขอตกลงนี้ไดตลอด 
เวล�  ก�รยกเลิกของท�นจะไมมีผลบังคับใช 
จนกว�ท�นจะแจงใหเร�ทร�บเป็นล�ยลักษณ 
อักษร 

16.3 คูสัญญ�ทั้งสองฝ�ยอ�จยกเลิกขอตกลงนี้ 
ทันทีโดยก�รแจงใหทร�บเมื่อไรก็ไดถ�อีก 
ฝ�ยกล�ยเป็นบุคคลลมละล�ย มีหนี้สินลน 
พนตัวหรือไมส�ม�รถที่จะชำ�ระหนี้ หรือ
เข�ไปเกี่ยวของกับก�รกระทำ�หรือกระบวน
ก�รใดๆ (รวมทั้งก�รกระทำ�โดยสมัครใจ) โดย 
ปรกติที ่พัวพันกับก�รลมละล�ย รวมถึงแต 
ไมจำ�กัดเพียง ก�รสั่งพิทักษทรัพย ก�รชำ�ระ 
หนี้ หรือก�รจัดก�รต�มกฎหม�ย หรือถ� 
สิ้ นสุ ดก�รดำ � เนินธุ ร กิจ ในประ เทศต�ม 
สกุลเงินที่เปิดบัญชี หรือทำ�ผิดสัญญ�ฉบับนี้ 
นอกจ�กนี้ เร�อ�จยกเลิกขอตกลงนี้ทันที 
โดยแจงใหทร�บ ถ�ห�กผูใชบัญชีใดไม 
ปฏิบัติต�มเงื่อนไขขอขอตกลงสม�ชิกบัตร 
(Card-member Agreement.) 

16.4  ก�รยกเลิกนั้น ท�นจะตองทำ�ล�ยบัตรท่ีออก 
ในบัญชีนั้นทันที ท�นจะยังคงตองรับผิดชอบ 
ค �ใช จ �ยทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นก อนบัญชีจะ 
ถูกยกเลิกและบัตรถูกทำ�ล�ยทิ้ง เร�จะคืน 
เงินหรือเครดิตคืนค�ธรรมเนียมร�ยปต�ม 
สัดสวนใหแกท�น 

16.5 เมื่อยกเลิกขอตกลงนี้ บัญชีและบัตรทั้งหมด
จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ค�ใชจ�ยทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นกอนยกเลิกบัญชีจะตองไดรับก�ร
ชำ�ระต�มสัญญ�ฉบับนี  ้
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17.         บททั่วไป 

17.1 สัญญ�ฉบับนี้รวบรวมขอตกลงทั้งหมดของ
คู สัญญ�เกี่ยวกับสัญญ�ฉบับนี้และใชแทน
และไมรวมขอกำ�หนดหรือขอตกลงอื่นๆ ใน
รูปแบบใดทั้งปวง 

17.2 ภ�ยใตขอบังคับที่ 17.3 ก�รแกไขหรือก�ร 
สละสิทธิของสัญญ�ฉบับนี้จะไมมีผลเวนเสีย
แตว�ก�รแกไขหรือก�รสละสิทธิในสัญญ�
ฉบับนี้ถูกทำ�เป็นล�ยลักษณอักษรและลง
น�มโดยคูสัญญ�ที่เป็นฝ�ยถูกเรียกรอง 

17.3 เร�ขอสงวนสิทธิในก�รแกไขโปรแกรมบัตร  
อเมริกัน เอ็กซเพรส สำ�หรับก�รจัดซื้อ  
บ�งสวนหรือทั ้งหมด (รวมถึงขอกำ�หนด 
และเงื่อนไข) เพื่อปฏิบัติต�มขอบังคับท�ง 
กฎหม�ยหรือเพื่อเพิ่มเติมก�รเปล่ียนแปลง  
ซึ่งมีผลกับลูกค�ทั้งหมดของเร� โดยแจงให 
ท �นทร�บลวงหน�เป็นระยะเวล�ส�มสิบ  
(30) วัน หรือ เจ็ด (7) วันในกรณีเรงดวน  
หรือระยะเวล�น�นกว�นั้นต�มท่ีกำ�หนด 
โดยกฎหม�ยก�รใชบัญชีตอไปหลังจ�กก�ร 
แจงเตือนเท�กับท�นเห็นดวยกับก�รแกไข 
ที่เกิดขึ้นถ�ท�นไมยอมรับก�รแกไข ท�น 
จะต องยกเลิกบัญชี โดยแจ งให  เร�ทร�บ 
ทั นที และทำ � ล�ยบั ต รทั้ งหมด ท่ีออก ใน 
บัญชีนั้นทิ้งแลวเร�จะคืนเงินค�ธรรมเนียม 
ร�ยปต�มสัดสวน (ถ�มี) ท�นจะยังคงตอง 
รับผิดชอบค�ใชจ�ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอน 
บัญชีจะถูกยกเลิกและบัตรถูกทำ�ล�ย 

17.4  คูสัญญ�ทั้งสองฝ�ยไมอ�จโอนสิทธิสัญญ� 
ฉบับนี้โดยไมไดรับคว�มยินยอมจ�กอีกฝ�ย 
เวนแตว�เร�ไดมีสิทธิที่จะใหบริษัทท่ีเก่ียวของ
ของเร�เข�เป็นคูสัญญ�แทน สำ�หรับวัตถุ 
ประสงคของสัญญ�ฉบับนี้ "บริษัทที่เกี่ยว 
ของ" ของเร�จะถูกตีคว�มหม�ยถึงบริษัท 

ใดๆ ที่ควบคุมหรือถูกควบคุม โดยตรงหรือ 
โดยออม(ผ�นหนึ่งตัวกล�งหรือม�กกว�)  
อยูภ�ยใตก�รควบคุมเดียวกับเร� และ เพื่อ 
วัตถุประสงคเหล�นี้ บริษัทจะตองไดรับก�ร 
ปฏิบัติเสมือนหนึ่งถูกควบคุมโดยอีกฝ �ย 
ถ�บุคคลอื่นนั้น (1) ส�ม�รถท่ีจะควบคุม 
กิจก�รโดยตรง และ/หรือควบคุมองคประกอบ 
ของคณะกรรมก�รหรือกลุมคนที่เทียบเท�
ขององคกรท่ีกล�วถึงครั้งแรก และ/หรือ (2) 
เป็นเจ�ของ และ/หรือมีสวนไดเสีย (ท�ง
ตรงหรือท�งออม) ในทุนเรือนหุนที่ออกโดย
บริษัทที่กล�วถึงตอนแรกม�กกว�ครึ่งอย�ง
ถูกตองต�มกฎหม�ย 

17.5 ท�นตกลงที่จะอนุญ�ตใหระบุบริษัทของท�น 
ว�เป็นลูกค�ของอเมริกัน เอ็กซเพรส เพื่อ 
วัตถุประสงค ก�รประช�สัมพันธ และก�ร 
ตล�ดตลอดระยะเวล�ของขอตกลงนี ้ ก�ร 
ตล�ดหรือเอกส�รอ�งอิงท่ีเป็นล�ยลักษณ 
อักษรทั้งหมดจะตองไดรับก�รอนุมัติเป็นล�ย 
ลักษณอักษรของท�นกอน 

18.        การแจง
18.1 ก�รแจ งทั้ งหมดภ�ยใต สัญญ�ฉบับนี้ จะ 

ตองเป็นล�ยลักษณอักษรและจะตองเพื่อ
ก�รพิจ�รณ�ของบุคคลท่ีติดตอท่ีระบุไวบน 
หน� 3 ภ�ยใตหัวขอ ตำ�แหนงท่ีติดตอหนังสือ 
แจงตองถูกสงโดยตรงหรือสงท�งไปรษณีย 
แบบชำ�ระค�อ�กรไปรษณียตนท�ง หรือสง 
ท�งโทรส�รไปยังที่อยู หรือหม�ยเลขโทร
ส�รของผูรับท่ีปร�กฏบนหน� 2 

18.2 คูสัญญ�อ�จเปล่ียนแปลงร�ยละเอียดหนังสือ 
บอกกล�วโดยสงหนังสือบอกกล�วใหแกอีก 
ฝ�ยต�มหมวดนี ้

หนา 13 จาก 15 หนา



บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำ�กัด ®เครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
อ�ค�รเอส.พี. เลขที่ 388 อ�ค�ร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ  10400 ประเทศไทย www.americanexpress.co.th

19. กฎหมายที่ใชบังคับ 

สัญญ�ฉบับนี้และทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับบัญชีหรือ 
บัตรจะถูกควบคุมโดยกฎหม�ยของประเทศไทย 
คูส ัญญ�ทั ้งสองฝ�ยตกลงสงเรื ่องใดๆ ที่เกิดขึ ้น 
ภ�ยใตสัญญ�ฉบับนี้ไปยังเขตอำ�น�จของศ�ลแหง
ประเทศไทย 
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บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม และคาบริการอื่นๆ 

บัตรสำาหรับการจัดซื้อ American Express®

1.  อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม และคาบริการอื่นๆ 

 อัตร�ดอกเบี้ย ไมมี

 ค�ธรรมเนียมก�รใชวงเงิน ไมมี

 ค�ธรรมเนียมชำ�ระล�ช�กว�กำ�หนด  18% ตอปของยอดค�งชำ�ระ

  ค�ธรรมเนียม หรือค�บริก�รอื่น (แผนก�รผอนชำ�ระ)  ไมมี

  วันเริ่มคิดดอกเบี้ยและค�ธรรมเนียมใชบัตร หรือค�ปรับในก�รชำ�ระหนี้
ล�ช�กว�กำ�หนด

วันที่สรุปยอดร�ยก�ร

2. อัตราการผอนชำาระคืนขั้นตำ่า ไมมี

3. ระยะเวลาการชำาระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หากชำาระตามกำาหนด) ไมมีก�รเรียกเก็บดอกเบี้ย

4.  คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท(1)   

   ค�ธรรมเนียมแรกเข� (ครั้งเดียว): ไมมี

   ค�ธรรมเนียมอนุมัติบัตรดวน ไมมี

   ค�ธรรมเนียมร�ยป (ตอป): สม�ชิกภ�พของบัตร 449.53 - 1,649.53

5.  คาธรรมเนียมในการชำาระเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

   หักเงินจ�กบัญชีธน�ค�รโดยตรง ไมคิดค�บริก�ร

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

 ชำ�ระดวยเช็คหรือธน�ณัติ ไมคิดค�บริก�ร

ชำาระเงินผานเคานเตอรและชองทางอิเล็กทรอนิกส  
(เอทีเอ็ม อินเตอรเน็ต บริการทางโทรศัพท) ของธนาคารพาณิชย 
ที่รวมรายการ

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(2)/ตางจังหวัด (บาทตอรายการ)

เคานเตอร เอทีเอ็ม อินเตอรเน็ต โทรศัพท

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

6.   คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม (บัตรทดแทน) กรณีหาย/ชำารุด  
 และอื่นๆ(1) ไมคิดค�บริก�ร

7. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี(1) 23.37 บ�ท/หน�

8. คาธรรมเนียมการขอสำาเนาใบบันทึกการขาย(1)

 สำ�หรับร�ยก�รค�ใชจ�ยภ�ยในประเทศ ไมคิดค�บริก�ร

 สำ�หรับร�ยก�รค�ใชจ�ยในต�งประเทศ  ไมคิดค�บริก�ร

9. คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ(1) ไมคิดค�บริก�ร

10. คาปรับกรณีเช็คคืน(1) 200 บ�ท/ครั้ง 

11. คาธรรมเนียมในการติดตามทวงถามใหชำาระหนี้ ไมคิดค�บริก�ร

12.  คาธรรมเนียมในการชำาระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแก  
 หนวยงานราชการ ไมมี

13. ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน(3) รอยละ 2.5  

หม�ยเหตุ – N/A หม�ยถึง “ไมเกี่ยวของ”    
(1)  ค�ธรรมเนียมต�งๆ และค�ปรับกรณีเช็คคืน ยังไมรวมภ�ษีมูลค�เพิ่ม
(2)  เขตปริมณฑล = สมุทรปร�ก�ร นนทบุรี และปทุมธ�นี
(3)  ห�กท�นซื้อสินค�หรือบริก�รในเงินสกุลอื่นที่ไมใชเงินบ�ท บริษัทจะแปลงยอดค�ใชจ�ยดังกล�วเป็นเงินบ�ท ณ วันที่บริษัทไดทำ�ก�รบันทึกยอดค�ใชจ�ยนั้น ซึ่งอ�จมิใชเป็นวันเดียวกับวันที่ท�นไดซื้อ
สินค�หรือบริก�ร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับว�จะมีก�รสงยอดค�ใชจ�ยม�เรียกเก็บจ�กบริษัทเมื่อใด ห�กยอดค�ใชจ�ยมิใชอยูในสกุลเงินดอลล�รสหรัฐฯ จะมีก�รแปลงค�เป็นเงินดอลล�รสหรัฐฯ กอน จ�กนั้นจึง 
แปลงค�จ�กดอลล�รสหรัฐฯ เป็นเงินบ�ท ห�กยอดค�ใชจ�ยเป็นเงินดอลล�รสหรัฐฯ จะมีก�รแปลงเป็นค�เงินบ�ทโดยตรง ห�กท�นเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่น ที่ไมใชดอลล�รสหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอน 
จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล�รสหรัฐฯ แลวจึงแปลงค�จ�กดอลล�รสหรัฐฯ เป็นเงินบ�ท ณ วันที่มีก�รดำ�เนินก�รบันทึกร�ยก�ร โดยอเมริกัน เอ็กซเพรสในต�งประเทศ ซึ่งอ�จมิใชวันเดียวกับวันที่ท�น 
เบิกถอนเงนิสด ทัง้นีข้ึน้อยูกับว�จะมีก�รสงยอดเบิกถอนเงนิสดม�เรียกเก็บยงัอเมริกัน เอก็ซเพรสเม่ือใด
ท�นยอมรับและตกลงว�ก�รแปลงค�เงินจะกระทำ�โดยระบบก�รเงินของอเมริกัน เอ็กซเพรสต�งประเทศ โดยใชอัตร�แลกเปลี่ยนระหว�งธน�ค�รที่ระบบเลือกจ�กแหลงขอมูลในวันทำ�ก�รกอนวันที่จะมีก�ร
บันทึกยอดใชจ�ยบวกดวยค�คว�มเสี่ยงจ�กก�รแปลงสกุลเงินในอัตร�รอยละ 2.5 อนึ่ง ถ�มีก�รแปลงค�เงินโดยบุคคลที่ส�มกอนที่จะมีก�รเรียกเก็บจ�กบริษัท อัตร�แลกเปลี่ยนสำ�หรับก�รแปลงค�เงินจะเป็น
อัตร�แลกเปลี่ยนที่บุคคลที่ส�มเป็นผูเลือกใชกับก�รแปลงค�เงินนั้น
ผูถือบัตรส�ม�รถตรวจสอบอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อใชในก�รอ�งอิงเบื้องตนไดท�ง www.americanexpress.co.th หรือ ติดตอแผนกบริก�รสม�ชิกบัตร  

americanexpress.co.th
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อ�ค�ร S.P., เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมห�นคร 10400, ประเทศไทย
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