
อเมริกัน เอ็กซเพรส®
 

บัตรสำ�หรับก�รจัดประชุม 
ใบสมัครสำ�หรับบริษัท
แบบบริษัทรับผิดชอบ
ประเทศไทย



อเมริกันเอ็กซเพรส®บัตรสำ�หรับก�รจัดประชุม  

ใบสมัครสำ�หรับบริษัท ประเทศไทย

กรุณาพลิกไปหนา 2 จาก 16 หนา

2. รายละเอียดการเปิดบัญชี

วิธีแจงยอดคาใชจาย:  บริษัท (สวนกล�ง)         สม�ชิกบัตร (สวนบุคคล)

วิธีชำาระเงิน1: X  บริษัท (สวนกล�ง) 

วิธีชำาระเงิน:  หักบัญชีธน�ค�รบริษัท     เช็ค

  โอนเงินท�งอิเล็กทรอนิกส

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบัตรรายป:ี

X  ใหแจงบนใบเรียกเก็บเงินของสม�ชิกบัตร

ระบุวันสรุปรอบบัญช:ี

กำาหนดใหทุกบัตรหมดอายุพรอมกัน:     ถ�ใช กรุณ�ระบุเดือน 

(สำ�หรับค�ธรรมเนียมบัตรและก�รตออ�ยุบัตร)

การจัดสงบัตร2:               X  ไปที่สวนกล�ง

การจัดสงบัตรไปสวนกลาง กรุณากรอกรายละเอียดผูรับ:

ถ�นิติบุคคลเปน ห�งหุนสวน ใหระบุชื่อและที่อยูเต็มของหุนสวนทั้งหมด: (ถ�มีม�กกว� กรุณ�เขียนบนเอกส�รแยกต�งห�ก)

                                        
อีเมล

                                        
อีเมล

                                        
อีเมล

กรุณากรอกแบบฟอรมตอไปนี้พรอมกับตัวแทนอเมริกันเอ็กซเพรสของทาน ลงนามและคืนแบบฟอรมใหกับตัวแทนอเมริกันเอ็กซเพรส

ทุกชองขอมูลที่มีผลบังคับจะตองกรอกใหสมบูรณดวยปากกาและตัวอักษรใหญสีดำา

ลายเซ็นในเอกสารทุกฉบับตองเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร

1. ขอตกลงและการเปิดบัญชีบัตรสำาหรับการจัดประชุม 1. ขอตกลงและการเปิดบัญชีบัตรสำาหรับการจัดประชุม (ตอ)

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัทที่ประสงคใหปร�กฏบนบัตรบริษัท (ไมเกิน 24 ตัวอักษร)

รหัสไปรษณีย                  
ประเทศ

โทรศัพท                              –         
โทรส�ร                      –          
ประเภทธุรกิจ

 
เลขทะเบียนบริษัท:           
ประเภทนิติบุคคล (เลือกทั้งหมดที่ใช)

 บริษัทไทย     
      
                                  

ถ�นิติบุคคลเปนบริษัทไทย ใหแจงร�ยชื่อของกรรมก�ร: (ถ�มีม�กกว� กรุณ�เขียนบนเอกส�รแยกต�งห�ก)

1.

2.

3.

4.

ถ�นิติบุคคลเปนบริษัทต�งช�ติที่จดทะเบียน ใหระบุประเทศที่จดทะเบียน และแจงร�ยชื่อของกรรมก�ร  
(ถ�มีม�กกว� กรุณ�เขียนบนเอกส�รแยกต�งห�ก)

ประเทศ

1.

2.

3.

ถ�นิติบุคคลเปนบริษัทต�งช�ติที่ไมไดจดทะเบียน ใหระบุที่อยูของที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ

 
 

* หม�ยเหตุ: สำ�หรับนิติบุคคลที่ไมใชบริษัท กรุณ�มอบเอกส�รก�รจัดตั้ง (เชน หนังสือกอตั้งทรัสต ขอตกลงห�งหุนสวน ฯลฯ)

ชื่อบริษัท (ชื่อเต็ม)
(ต�มชื่อบริษัทที่จดทะเบียน)

ที่อยูที่จดทะเบียน

ที่อยูที่ติดตอ
(ถ�แตกต�งจ�กที่อยูที่จดทะเบียน)

ร�ยไดตอป

วันที่จดทะเบียนบริษัท จำ�นวนพนักง�น

สม�คมในรูปองคกร
ต�มกฎหม�ย

ห�งหุนสวน*

บริษัทต�งช�ติที ่
จดทะเบียน
สม�คมไมอยูในรูป
องคกรต�มกฎหม�ย

หนวยร�ชก�ร

บริษัทต�งช�ติที่
ไมจดทะเบียน

สหกรณ*

ทรัสต* - กรุณ�วงกลมประเภทของทรัสต: 
ครอบครัว/หนวยง�น/องคกรอิสระ

อื่นๆ

รหัสไปรษณีย ประเทศ

1. ชื่อ

ที่อยู

รหัสไปรษณีย

น�มสกุล

รหัสไปรษณีย

วันเดือนปเกิด (ตองก�รเพียงหุนสวนเดียว)

2. ชื่อ

ที่อยู

3. ชื่อ

น�มสกุล

น�มสกุล

ที่อยู

รหัสไปรษณีย

จำ�นวนโดยประม�ณของ 
ผูสมัครบัตรสำ�หรับก�รจัดประชุม

วันที่ตองก�รไดรับใบเรียกเก็บเงิน

วันเริ่มตนรอบปบัญชีบริษัท 
(เดือน 1-12)

ชื่อและตำ�แหนงผูรับ

ที่อยูบริษัท (กรณีแตกต�งจ�กที่อยูบริษัทข�งตน)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ

จังหวัด/รัฐ



หนา 3 จาก 12

6. หมายเหตุ

1.  บริษัทจะรับผิดชอบร�ยก�รค�ใชจ�ยทั้งหมดต�มใบแจงหนี้
2.  บัตรสำ�หรับก�รจัดประชุมจะถูกสงไปยังผูดูแลโปรแกรมบัตรบริษัทต�มที่อยูของบริษัท 

เพื่อทำ�ก�รแจกจ�ยตอไป
3.  บุคคลซึ่งเปนผูติดตอหลักของบริษัทสำ�หรับบัตรอเมริกันเอ็กซเพรสสำ�หรับก�รจัดประชุม

5. สำาหรับอเมริกันเอ็กซเพรสใชเทานั้น

รหัสพนักง�นข�ย     

โทรศัพทพนักง�นข�ย       –         
อีเมลพนักง�นข�ย

 

4. รายละเอียดการติดตอ

ผูดูแลโปรแกรมบัตรบริษัท3

โทรศัพท                   –        

โทรส�ร                            –          
 อีเมล*

ผูดูแลโปรแกรมเพิ่มเติม 

โทรศัพท                   –         
โทรส�ร                            –         

 อีเมล*

*   โปรดทร�บ: อเมริกันเอ็กซเพรสอ�จติดตอกับท�นเปนครั้งคร�วดวยอีเมลเกี่ยวกับก�รใหบริก�รโปรแกรมที่สำ�คัญหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

รายชื่อผูมีอำานาจลงนาม

        วันเดือนปเกิด

           /   /  

สัญช�ติ

โทรศัพท                   –         

เบอรโทรศัพทติดตอ              –            

โทรส�ร                             –           
 อีเมล*

✘ วันที ่ ว ว / ด ด / ป ป ป ป

ผูมีอำานาจลงนาม

ตำ�แหนง

        วันเดือนปเกิด

          /   /  

สัญช�ติ

โทรศัพท                   –         

เบอรโทรศัพทติดตอ             –         

โทรส�ร                            –         
 อีเมล*

✘ วันที ่ ว ว / ด ด / ป ป ป ป

3. ผูมีอำานาจลงนาม

ชื่อ

ตำ�แหนง

ที่อยูต�มทะเบียนบ�นหรือที่อยูในประเทศไทยต�มใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เปนช�วต�งช�ติ

บัตรประช�ชน (ช�วไทย)/หนังสือเดินท�ง (ช�วต�งช�ติ)

ที่อยูปัจจุบัน (ห�กแตกต�งจ�กทะเบียนบ�นหรือใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เปนช�วต�งช�ติ)

ที่อยูในต�งประเทศ (สำ�หรับช�วต�งช�ติ)

ตัวอย�งล�ยเซ็น

ชื่อ

บัตรประช�ชน (ช�วไทย)/หนังสือเดินท�ง (ช�วต�งช�ติ)

ที่อยูต�มทะเบียนบ�นหรือที่อยูในประเทศไทยต�มใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เปนช�วต�งช�ติ

ที่อยูปัจจุบัน (ห�กแตกต�งจ�กทะเบียนบ�นหรือใบอนุญ�ตก�รทำ�ง�นในกรณีที่เปนช�วต�งช�ติ)

ที่อยูในต�งประเทศ (สำ�หรับช�วต�งช�ติ)

ตัวอย�งล�ยเซ็น

ชื่อ

ตำ�แหนง

ชื่อ

ตำ�แหนง

ชื่อพนักง�นข�ย

จำ�นวนใบสมัครบัตรที่สงม�

วันที่รับวันที่สง



  
       ข)  ปฏิเสธที่จะออก ตออ�ยุหรือทดแทนบัตร 

หรือบัญชีแกบุคคลใดๆ
       ค)     ปฏิเสธก�รอนุมัติก�รใชจ�ยใดๆ ที่ท�น   

หรือผูใชบัญชีตองก�รจะใช
       ง)      ยกเลิกหรือระงับ ก�รใชบัตรหรือบัญชีไดทุก

เมื่อทั้งดวยเหตุผลทั่วไปหรือเกี่ยวกับก�รทำ�
ธุรกรรมร�ยก�รใดร�ยก�รหนึ่ง โดย
แจงใหทร�บลวงหน�

       จ)      เก็บค�ธรรมเนียมร�ยปต�มร�ยละเอียด 
ในต�ร�งที่แนบม� - ต�ร�ง Current 
Corporate Card Sliding Fee ในระบบ
คอรปอเรตก�รดสำ�หรับ J/APA ตอบัตร 
และ/หรือบัญชี

2.3  ภ�ยใตขอบังคับที่ 2.2 เร�จะออกบัตรใหมและ
ออกบัตรทดแทนใหจนกว�ท�นหรือผูใชบัญชีจะมี
คำ�สั่งเปนอย�งอื่น

2.4  เร�จะระงับก�รอนุญ�ตใชบัตรภ�ยในห� (5) น�ที
นับจ�กก�รทำ�ก�รแจงใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล�ว
ไปยังฝ�ยบริก�รลูกค�ที่หม�ยเลข 0 2273 5566 
ท�นจะไมตองรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
ก�รใชบัตรโดยไมไดรับอนุญ�ตใดๆ หลังจ�ก
พนระยะเวล�ห� (5) น�ทีดังกล�ว

3.  ความรับผิดชอบของทานตอบัญชีและบัตร
3.1  ท�นจะตองรับผิดชอบค�ใชจ�ยทั้งหมดในบัตร 

และ/หรือในบัญชีแตผูเดียว ท�นจะตองไมใช 
หรือไมอนุญ�ตใหใชบัญชีเพื่อใหเกิดค�ใชจ�ย 
ถ�ท�นไมไดเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว�ท�นจะส�ม�รถ
ชำ�ระค�ใชจ�ยเหล�นี้คืนใหเร�เต็มจำ�นวน

3.2  ภ�ยใตขอบังคับที่ 3.3 และในกรณีที่ท�นไมได 
กอใหเกิดคว�มเสียห�ย ท�นไมตองรับผิดชอบ 
ตอค�ใชจ�ยที่ไมไดรับอนุญ�ตบนบัญชี ซึ่งหม�ย
ถึงค�ใชจ�ยที่ไมไดกอประโยชนแกท�นหรือ
ผูใชบัญชีและเกิดขึ้นจ�กคนอื่นที่ไมใชตัวท�นเอง
หรือผูใชบัญชี และเปนบุคคลที่ไมไดรับมอบ
อำ�น�จ หรือบงบอกว�มีอำ�น�จ 
ที่แทจริงในก�รกอใหเกิดค�ใชจ�ยบนบัญชี

3.3  ท�นจะตองแจงใหเร�ทร�บโดยทันทีที่ท�นเกิด
คว�มตระหนักหรือมีเหตุผลที่จะสงสัยว�บัตร
ไดสูญห�ยหรือถูกขโมย หรือถ�บัตรหรือบัญชีถูก
ใชในท�งที่ผิด

7. อเมรกินัเอก็ซเพรส® เงือ่นไขและขอตกลงบัตร
สำาหรบัการจดัประชมุ - บริษัทรับผิดชอบ

1.  ความหมายของคำา
  ต�ร�งนี้อธิบ�ยถึงคำ�ต�งๆ ที่ใชในสัญญ�ฉบับนี้

ศัพท นิยาม

เรา 
ของเรา

บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย)  
จำ�กัด

ทาน 
ของทาน

บริษัทหรือองคกรอื่นซึ่งไดลงน�ม
สัญญ�ฉบับนี้

สัญญา 
ฉบับนี้

หน�ที่ 2 ถึง 3 กับขอกำ�หนดและ
เงื่อนไขเหล�นี้

บัญชี บัญชีอเมริกันเอ็กซเพรส  
สำ�หรับก�รจัดประชุมของท�น

บัตร บัตรอเมริกันเอ็กซเพรสสำ�หรับก�ร
จัดประชุมที่ออกในบัญชีของท�น

ผูใชบัญชี บุคคลที่ไดรับอนุญ�ตจ�กท�น 
ใหทำ�ก�รใชจ�ยในบัญชีได ไมว�
โดยก�รใชบัตรหรืออย�งอื่น

คาใชจาย จำ�นวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บจ�ก
บัญชี จ�กก�รใชหรือไมใชบัตรและ 
ไมคำ�นึงถึงว�จะมีก�รลงน�มในแบบ 
ฟอรมหรือก�รอนุมัติก�รใชจ�ยอื่นๆ 
หรือไมก็ต�ม รวมทั้งก�รซื้อสินค�
และบริก�ร ค�ธรรมเนียมก�ร 
ชำ�ระเงินล�ช� หรือค�ปรับ และค� 
ธรรมเนียมหรือค�ใชจ�ยอื่นใด

2.  บัญชีและบัตร
2.1  เร�จะจัดทำ�และเปดปัญชีในน�มของท�น เร�จะ

ออกบัตรในบัญชีของท�นที่ปร�กฏชื่อของท�น
และพนักง�นที่ไดรับมอบหม�ยของท�น 
เวนแตท�นจะไดรองขอไมใหเร�ทำ�เชนนั้น  
ซึ่งในกรณีนี้เร�ขอสงวนสิทธิที่จะแจงใหท�น 
ทร�บถึงขั้นตอนที่ต�งไป ในก�รใชบัญชี ซึ่งท�น
ยินยอมที่จะปฏิบัติต�ม

2.2  เร�ขอสงวนสิทธิที่จะ:
       ก)  กำ�หนดใหผูที่ประสงคจะใชบัญชีกรอกใบ

สมัครสำ�หรับก�รใชบัตรหรือบัญชีที่ท�น
ไดมอบหม�ยใหบุคคลเหล�นั้นไดรับ

หนา 4 จาก 12



 
6.  การชำาระคาใชจาย
6.1 ท�นตกลงที่จะชำ�ระค�ใชจ�ยในแตละเดือนใหเร�

โดยก�รหักบัญชีธน�ค�รของท�นภ�ยใน 14 วัน 
หลังจ�กวันที่ปดรอบบัญชีในแตละเดือน (วันสรุป
รอบบัญชี) เร�ตกลงที่จะแจงวันสรุปรอบบัญชี
แกท�น และท�นตกลงที่จะชำ�ระยอดค�ใชจ�ย
ต�มวันที่ที่ระบุในขอมูลของเร�ที่ปอน 
ใหแกท�น ห�กท�นไมไดรับขอมูลดังกล�ว 
ดวยเหตุผลใดๆ  ก็ต�ม ท�นตกลงที่จะแจงให 
เร�ทร�บโดยไมชักช�และเร�จะบอกยอดที่ครบ 
กำ�หนดชำ�ระซึ่งเปนยอดที่ท�นตกลงจะชำ�ระ 
ต�มที่เร�ไดตกลงกับท�นว�ห�กขอมูลเกี่ยวกับ 
บัญชีของท�นถูกสงใหท�นดวยวิธีอื่นใดแทน 
ก�รปอนขอมูล (ร�ยง�นค�ใชจ�ย) ท�นจะ 
ตองชำ�ระค�ใชจ�ยภ�ยในไมเกินสิบ (10) วัน 
หลังจ�กที่ร�ยง�นค�ใชจ�ยไดถูกสงใหท�น

6.2 ท�นตกลงที่จะไมหักหรือระงับก�รชำ�ระยอด
ค�ใชจ�ยใดๆ ที่ปร�กฏในขอมูลที่ปอนใหหรือใน
ร�ยง�นค�ใชจ�ย โดยไมไดรับก�รอนุมัติจ�กเร�
ลวงหน� ถ�ห�กท�นเชื่อว�ค�ใชจ�ยใดๆ ที่
ปร�กฏบนร�ยง�นค�ใชจ�ยไมถูกตองหรือ
มีขอโตแยงกับผูข�ย ท�นจะตองแจงเรื่องนี้ใหเร�
ทร�บภ�ยในสิบ (10) วันทำ�ก�รนับจ�กวันที่
ไดรับร�ยง�นค�ใชจ�ยนี้ ห�ก (ก) ก�รแจงขอ
สงสัยดังกล�วเกิดขึ้นภ�ยในหกสิบ (60) วัน นับ
จ�กวันที่ท�นไดรับก�รปอนขอมูล 
เกี่ยวกับร�ยง�นค�ใชจ�ยและ (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
แจงใหเร�ทร�บกอนที่จะทำ�ก�รชำ�ระเงิน  
เร�จะดำ�เนินก�รทุกอย�งที่สมเหตุสมผลและ
เหม�ะสมเพื่อแกปัญห�ขอโตแยงเกี่ยวกับ 
ก�รเรียกเก็บเงินของท�นและห�กเหม�ะสม จะ
ทำ�ก�รเครดิตคืนบัญชีของท�น

    ห�กค�ใชจ�ยเกิดขึ้นในบัญชีของท�นโดยที่ไมมี
ก�รแสดงบัตรหรือก�รยืนยันล�ยเซ็นของ
ผูใชบัญชี:

       (1)    แตท�นและผูใชบัญชีแจงแกเร�ว�ท�น 
ไมไดเปนผูที่ทำ�ใหค�ใชจ�ยเกิดขึ้น เร�จะยก
เลิกค�ใชจ�ยดังกล�วนั้น หรือห�กท�น
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3.4  ท�นจะตองแจงใหเร�ทร�บโดยทันทีถ�
  อำ�น�จของผูใชบัญชีที่จะกอใหเกิดค�ใชจ�ยใน

น�มของท�นไดยกเลิก (เนื่องจ�กก�รเลิกจ�ง
หรือเหตุผลอื่นใด) และวันที่มีผลบังคับใชหรือวัน
ที่ค�ดว�จะเลิกจ�ง ท�นยังคงตองรับผิดชอบชำ�
ระค�ใชจ�ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหกับเร�จนกว�เร�
ไดรับแจงก�รยกเลิก 
ดังกล�วจ�กท�น

3.5  ท�นจะใชคว�มพย�ย�มถึงที่สุดในก�รเก็บ
รวบรวมและทำ�ล�ยบัตรที่ออกใหกับบุคคลที ่
อำ�น�จใชจ�ยที่ไดถูกยกเลิกไปแลว บุคคลที่ล�
ออกจ�กง�นดวยเหตุผลใดๆ  หรือบุคคลที่บัตร
ไดถูกยกเลิกไปแลว

4.  คาบริการ
4.1  ถ�มีค�บริก�รที่จะตองชำ�ระในระยะเวล�ของ

สัญญ�ฉบับนี้ ท�นตกลงที่จะชำ�ระเมื่อเร�เรียก
เก็บกับบัญชีของท�นต�มธรรมเนียมปฏิบัติต�ม
ปรกติของเร�

4.2  ท�นตกลงที่ว�เร�อ�จเก็บค�ดำ�เนินก�ร 
จ�กท�นต�มที่อ�งถึงในหน� 2 ห�กท�นม ี
ปริม�ณค�ใชจ�ย ("ปริม�ณ") ไมถึงที่กำ�หนด
ในชวงสิบสองเดือนตั้งแตวันที่เริ่มตนของสัญญ�
ฉบับนี้ ท�นรับทร�บและยอมรับว� 
ปริม�ณจะถูกกำ�หนดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
เร�แตเพียงผูเดียวและไดถูกแจงใหท�น 
ทร�บตั้งแตสัญญ�ฉบับนี้เริ่มตน

4.3  จำ�นวนเงินทั้งหมดที่ตองชำ�ระต�มขอตกลงนี้: 
ก) จะถูกแสดงและตองชำ�ระเปนเงินบ�ท 
เวนแตจะระบุเปนอย�งอื่น และ ข) ไมรวมภ�ษี
มูลค�เพิ่ม ซึ่งถ�มีภ�ษีจะตองถูกเพิ่มเข�ไปยัง
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

5.  การใชบัตรและบัญชี
  เวนแตเร�จะแจงไวในสัญญ�ฉบับกอนหน�นี้ 

ท�นยืนยันว�ผูใชบัญชีของท�น จะใชบัญชี/บัตร
เพื่อซื้อสินค�หรือบริก�รที่จะถูกใชโดยบริษัท
ของท�นในก�รดำ�เนินธุรกิจประจำ�วันเท�นั้น 
รวมถึงแตไมจำ�กัดเพียงเครื่องเขียน แรงง�น
ชั่วคร�ว อุปกรณคอมพิวเตอรและก�ร 
สงเอกส�ร และโดยสินค�และบริก�รในรูปแบบที่
ถูกซื้อม�จะไมเปนสวนหนึ่งของสินค�หรือ
บริก�รคงคลังที่จะนำ�ม�ข�ยตอไป



 
ไดทำ�ก�รชำ�ระเงินแลว เร�จะเครดิตคืนบัญชี
ของท�น เวนแตเร�จะส�ม�รถ
พิสูจนไดว�ค�ใชจ�ยนั้นเกิดจ�กก�ร 
กระทำ�ของท�นหรือผูใชบัญชี หรือ

       (2)     ท�นหรือผูใชบัญชียกเลิกคำ�สั่งซื้อสินค�หรือ
บริก�รโดยก�รแจงใหแกผูใหบริก�รสินค�
หรือบริก�ร ("สถ�นธุรกิจ") ดังกล�วและ
ใหเร�ทร�บถึงเจตน�ของท�น 
ภ�ยในสี่สิบห� (45) วันนับจ�กทำ�ก�รสั่งซื้อ
ดังกล�ว หรือภ�ยในส�มสิบ (30) วันนับ
จ�กวันที่ตกลงเปนล�ยลักษณอักษรเพื่อจัด
สงสินค�หรือใหบริก�รดังกล�ว เร�จะยก
เลิกค�ใชจ�ยดังกล�วห�กท�นหรือผูใชบัญชี
ส�ม�รถพิสูจนโดยก�รมอบหลักฐ�นสนับสนุ
นว�สถ�นธุรกิจไมไดทำ�ต�มขอตกลงใน
สัญญ� ห�กจำ�เปนตองเครดิตคืนบัญชีของ
ท�น เร�จะเครดิตคืนภ�ยในส�มสิบ (30) 
วันนับจ�กวันที่ไดรับแจงจ�กท�นหรือ
ผูใชบัญชี หรือภ�ยในหกสิบ (60) วัน ห�ก
ค�ใชจ�ยนั้นเกิดขึ้นในต�งประเทศ

          ถ�สถ�นธุรกิจไดเครดิตคืนค�ใชจ�ยแลว  
เร�จะเครดิตยอดนั้นไปยังบัญชีของท�นเมื่อ
ไดรับใบแจงจ�กสถ�นธุรกิจ ห�กเร�ตกลงที่
จะใหเครดิตชั่วคร�วแกท�นสำ�หรับจำ�นวนเงินที่
มีขอโตแยง 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 หรือเปนก�รยุติขอพิพ�ทใดๆ 
จะไมสงผลกระทบตอสิทธิในก�รรับ 
ชำ�ระเต็มจำ�นวนของเร�แตอย�งใด

7.  ความเปนสวนตัว
  ท�นยอมรับว� เร�อ�จรวบรวม ใชและโอน 

ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูใชบัญชี ท�น 
ยอมรับว�เร�อ�จทำ�ก�รวิจัยลูกค�และทำ�ก�ร
ตรวจสอบ บันทึกก�รสนทน�ท�งโทรศัพท 
ของท�นหรือพนักง�นของท�นเปนครั้งคร�ว 
เพื่อวัตถุประสงคในก�รฝกอบรม ก�รควบคุม
คุณภ�พหรือตรวจสอบ

8.  การใหอำานาจปกปองขอมูล
8.1  ท�นอนุมัติใหเร�รวบรวมและสงขอมูลอเมริกัน 

เอ็กซเพรส ("ขอมูลผูใชบัญชี")  
ที่เกี่ยวกับตัวพนักง�น ("พนักง�น") ของ 
ท�นเพื่อวัตถุประสงคในก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
ก�รบริห�รองคกรที่เกี่ยวกับธุรกิจใหแกท�น

8.2  ท�นตกลงที่จะแจงใหพนักง�นทร�บ โดยเฉพ�ะ 
อย�งยิ่งเกี่ยวกับขอมูลผูใชบัญชีใดที่จะถูกเก็บ
รวบรวม วิธีในก�รรวบรวม ผูที่ทำ�ก�รรวบรวม 
และผลลัพธของก�รเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชชองท�งก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม ซึ่งรวมถึง
แตไมจำ�กัดเพียงก�รสงขอคว�มบนเว็บไซต  
ก�รเปดเผยขอมูลแตพนักง�นร�ยบุคคล และ/
หรือก�รกระจ�ยขอคว�มท�งอีเมลไปใหลูกค�
องคกรของอเมริกัน เอ็กซเพรส

8.3  ท�นอนุญ�ตใหเร�และบริษัทในเครือของเร�
ดำ�เนินก�รตรวจสอบเกี่ยวกับเครดิตใดๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับตัวท�นไดต�มที่เร�จะเห็นสมควร  
เร�อ�จขอประวัติเกี่ยวกับบัญชีเครดิตของท�น
จ�กบริษัทขอมูลเครดิตหรือหนวยง�นอ�งอิงอื่น 
และเร�อ�จเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของท�น
แกบริษัทขอมูลเครดิต หนวยง�นอ�งอิงอื่น หรือ
สถ�บันก�รเงินใดๆ อนึ่ง หนวยง�นอื่นอ�จขอใช
ขอมูลที่ไดใหแกบริษัทขอมูลเครดิต ห�กเปนไป
เพื่อก�รตรวจสอบสถ�นะก�รเงินของท�นว�
สมควรที่จะไดรับอนุมัติเครดิต หรือดำ�รงสถ�นะ
เปนผูคำ้�ประกันด�นเครดิตตอไปหรือไม (“ก�ร
พิจ�รณ�ก�รใหเครดิต”) เร�อ�จเปดเผยขอมูลที่
ท�นใหไวในใบสมัครนี้ และขอมูลเกี่ยวกับบัญชี
บัตรของท�นต�มวิธีก�รเก็บรักษ�ขอมูลที่ดีแก
บุคคลดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทต�งๆ ภ�ยในกลุมบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือผูที่ไดรับสิทธิจ�กบริษัทต�งๆ 
ภ�ยในกลุมบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส เหล�นั้น 
ไมว�จะอยู ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึง
บุคคลใดๆ ที่มีชื่อหรือเครื่องหม�ยที่ปร�กฏอยู
บนบัตรที่ออกใหแกท�น 

(ข) บุคคลภ�ยนอกที่ว�จ�งโดยกลุมบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส เพื่อดำ�เนินก�รใหบริก�รด�นก�ร
จัดก�รต�งๆ ที่เกี่ยวของกับก�รดำ�เนินก�ร
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จัดก�รบัญชีบัตรของลูกค� ตลอดจนด�นก�ร
บริก�รบัญชีบัตรของท�น อ�ทิ ก�รจัดสงของ
ร�งวัล ก�รจัดพิมพใบเรียกเก็บเงิน และก�ร
ดำ�เนินก�รติดต�มทวงถ�มหนี้ เปนตน  

(ค) ผูจัดสงสินค�และบริก�รใหแกเร�และแกองคกร
ต�งๆ ที่ยอมรับบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส 
 หรือบัญชีในก�รชำ�ระค�สินค�และบริก�รที่ท�น
สั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในก�รบริห�รและ
ใหบริก�รแกบัญชีบัตรของท�นเพื่อดำ�เนินก�ร
และเรียกเก็บค�สินค�และบริก�รที่เกิดขึ้นและ
เพื่อจัดก�รผลประโยชนหรือแผนก�รประกันที่
ท�นเปนสม�ชิกอยู และ

(ง) ธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงิน ตัวแทนรัฐบ�ล  
คณะบุคคลหรือหนวยง�นที่ไดรับก�รแตงตั้งใน
ประเทศไทยหรือที่อื่นๆ เร�อ�จตรวจสอบ และ/
หรือ บันทึกก�รสนทน�ท�งโทรศัพทที่มีขึ้น
ระหว�งท�นและเร� เพื่อใหมั่นใจในคุณภ�พของ
ก�รใหบริก�รแกลูกค�ของเร� เร�อ�จใชขอมูลที่
ท�นใหแกเร�ไวในใบสมัคร และจ�กก�รสำ�รวจ
ขอมูลที่ไดม�จ�กลักษณะก�รใชบัญชีของท�น 
และขอมูลจ�กแหลงภ�ยนอกต�งๆ ซึ่งรวมถึง
ขอมูลจ�กร�ยง�นผูบริโภค เพื่อใชในก�ร
พิจ�รณ�ก�รใหเครดิตและก�รบริห�รจัดก�ร
ของเร� และ/หรือ บริษัทในเครือของเร� เร�และ
บริษัทในเครือของเร�จะใชขอมูลซึ่งท�นไดกรอก
ไวในใบสมัครเพื่อก�รโฆษณ�และทำ�ก�รตล�ด
ใหแกผลิตภัณฑและบริก�รของเร�และบริษัทใน
เครือของเร� โดยเร�จะไมใชหรือเปดเผยขอมูล
ของท�นตอบุคคลภ�ยนอกใดๆ เพื่อ
วัตถุประสงคท�งก�รตล�ด โดยปร�ศจ�กคว�ม
ยินยอมของท�น และจะนำ�ชื่อของท�นออกจ�ก
ร�ยชื่อดังกล�ว ห�กท�นรองขอใหดำ�เนินก�ร
เชนว�นั้น ห�กท�นเห็นว�ขอมูลใดๆ ที่เร�มีอยู
เกี่ยวกับตัวท�น หรือขอมูลที่เร�สงใหแกบริษัท
ขอมูลเครดิตหรือองคกรอ�งอิงใดไมถูกตอง 
โปรดแจงม�ที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) 
จำ�กัด เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสน
ใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400 ขอมูลใดๆ ที่
เร�พบว�ไมถูกตองนั้น จะไดรับก�รแกไขใหถูก
ตองทันที

8.4  ก�รอนุมัติที่กำ�หนดไวในหมวดที่ 8 นี้ขย�ยไปถึง
ขอมูลผูใชบัญชีทั้งหมดและขอมูลองคกรที่โอน
จ�กหรือสงตอไปยังนิติบุคคลและบริษัทในเครือ
ทั้งของ อเมริกัน เอ็กซเพรสหรือท�น 
ที่มีคว�มสัมพันธกับสัญญ�ฉบับนี้

8.5  ท�นใหคว�มยินยอมแกบริษัท ขอมูลเครดิตแหง
ช�ติ จำ�กัด (“NCB”) หรือหนวยง�นอ�งอิง
เครดิตอื่นๆ ธน�ค�ร สถ�บันก�รเงิน หรือ
นิติบุคคลอื่นที่เปนสม�ชิกของ NCB ในก�รเปด
เผยขอมูลสวนตัวของท�น และ/หรือขอมูลเครดิต 
และ/หรือขอมูลอื่นๆ ที่ท�นมีกับ NCB ธน�ค�ร 
สถ�บันก�รเงิน และนิติบุคคลอื่นที่เปนสม�ชิก
ของ NCB หรือหนวยง�นอ�งอิงอื่นๆ ตลอดเวล� 
ซึ่งจะเปนประโยชนแกธน�ค�ร/บริษัทในก�รพิจ�
รณ�ว�จะอนุมัติ ใหตอหรือตออ�ยุเงินกู/วงเงิน
สินเชื่อหรือไม หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ต�มที่
ระบุไวต�มกฎหม�ย

9.  คาปรับ
    ท�นยอมรับว�เร�มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค�ปรับใน

อัตร� 1.5% ของค�ใชจ�ยใดๆ ที่ปร�กฏในใบ
เรียกเก็บเงินที่เร�ยังไมไดรับก�รชำ�ระเงินเต็ม
จำ�นวนภ�ยในวันที่ของใบเรียกเก็บเงินงวดถัดไป 
ค�ปรับจะปร�กฏเปนค�ใชจ�ยในใบเรียกเก็บเงิน
งวดถัดไป

10.  ผูดูแลโปรแกรมบัตรบริษัท
  ท�นตกลงที่จะมอบหม�ยพนักง�น ("ผูดูแล

โปรแกรมบัตรบริษัท") หนึ่งคนใหชวยเหลือเร�ใน
ก�รดำ�เนินก�รบัญชีและบัตร ท�นอนุญ�ตให 
ผูดูแลโปรแกรมบัตรบริษัทกระทำ�ก�รในน�มของ
ท�นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญ�ฉบับนี้ เร�มีสิทธิที่
จะเชื่อคำ�สั่ง คว�มยินยอม และขอมูลที่ไดรับจ�ก
ผูดูแลโปรแกรมบัตรบริษัทของท�น

11. ปญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการ
11.1  เร�ไมรับผิดชอบตอสินค�หรือบริก�รที่ซื้อดวย

บัตรหรือบนบัญชี และท�นตกลงที่จะแกปัญห� 
ขอพิพ�ทใดๆ เกี่ยวกับสินค�หรือบริก�ร 
ดังกล�วกับผูข�ยหรือผูใหบริก�รโดยตรง

11.2  ห�กเร�ตกลงที่จะเรียกเก็บเงินคืนจ�กผูข�ยสิน
ค�หรือบริก�รต�มที่ท�นรองขอ ท�นตกลงที่จะ
ชดใชค�เสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รอ�งสิทธิจ�ก
เร� สืบเนื่องจ�กก�รปฏิเสธสินค�หรือบริก�รหรือ
ก�รเรียกเก็บเงินคืนนั้น
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12. คาใชจายที่ชำาระเปนสกุลเงินตางประเทศ
  ค�ใชจ�ยที่ชำ�ระเปนสกุลเงินอื่นนอกเหนือ 

จ�กเงินบ�ทจะตองแปลงเปนเงินบ�ท ก�รแปลง
สกุลเงินตร�จะดำ�เนินก�รในวันที่ อเมริกัน 
เอ็กซเพรส ทำ�ก�รบันทึกค�ใชจ�ย ซึ่งอ�จ
จะไมใชวันเดียวกับที่ท�นทำ�ก�รใชจ�ย  
เนื่องจ�กจะตองขึ้นอยูกับว�ค�ใชจ�ยนั้นถูก
เรียกเก็บม�ยัง อเมริกัน เอ็กซเพรสเมื่อใด 
ถ�ค�ใชจ�ยนั้นไมใชเงินสกุลดอลล�รสหรัฐ ก�ร
แปลงสกุลเงินตร�จะตองแปลงผ�นเงินสกุล
ดอลล�รสหรัฐ โดยก�รแปลงยอดค� 
ใชจ�ยเปนเงินสกุลดอลล�รสหรัฐกอนแลวจึง
แปลงจ�กเงินสกุลดอลล�รสหรัฐเปนเงินบ�ท  
ถ�ค�ใชจ�ยนั้นเปนเงินสกุลดอลล�รสหรัฐ  
ก็จะแปลงเปนเงินบ�ทโดยตรงเวนแตในกรณ ี
ที่มีกฎหม�ยบังคับใหใชอัตร�แลกเปลี่ยนใด 
โดยเฉพ�ะ ท�นไดทร�บและตกลงว�ระบบ
ปริวรรตเงินตร�ของ อเมริกัน เอ็กเพรส จะใช 
อัตร�แลกเปลี่ยนที่อ�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน
ระหว�งธน�ค�รที่ไดถูกเลือกจ�กแหลงที่เปนที่
ยอมรับในอุตส�หกรรมในวันทำ�ก�ร 
กอนหน�วันบันทึกค�ใชจ�ย โดยจะเพิ่มอีก 
2.5% สำ�หรับค�แปลงสกุลเงินตร�หนึ่งครั้ง ถ�
บุคคลที่ส�มทำ�ก�รแปลงสกุลเงินกอนที ่
จะถูกนำ�สงม�ใหเร� ก�รแปลงสกุลเงินใดๆ   
ที่ทำ�โดยบุคคลที่ส�มนั้นจะเปนไปต�มอัตร� 
แลกเปลี่ยนที่พวกเข�เลือก

13. ความรับผิดชอบของเรา
13.1  เร�จะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับบัญชีและ

ใหขอมูลร�ยละเอียดธุรกรรมแกท�น นอกจ�ก
หรือแทนก�รสงขอมูลต�มที่เร�อ�จตกลงกับ
ท�น เร�จะสงร�ยง�นค�ใชจ�ยร�ยเดือนแกท�น 
ซึ่งบรรจุขอมูลจำ�เปนจ�กไฟลขอมูล

13.2 ถ�เร�ตกลงท่ีจะจำ�กัดประเภทค�ใชจ�ยท่ี 
เกิดข้ึนกับบัตรหรือบัญชีใด เร�จะพย�ย�มอย�ง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชขอจำ�กัดดังกล�ว โดยจะไมสง
ผลกระทบกับคว�มรับผิดชอบค�ใชจ�ยใดๆ ของ
ท�น เร�ไมส�ม�รถจะสกัดหรือปองกันไมใหเกิด
ค�ใชจ�ยท่ีสถ�นธุรกิจบ�งแหงได ซ่ึงรวมถึง
แตไมจำ�กัดเพียงสถ�นธุรกิจท่ีไมดำ�เนินก�รเรียก
เก็บค�ใชจ�ยผ�นเคร่ืองรับบัตรอิเล็กทรอนิกส หรือ 

สถ�นธุรกิจท่ีใหคำ�อธิบ�ยเก่ียวกับกิจกรรม 
ซ่ึงอ�จไมสมบูรณหรือไมถูกตอง ในก�รจำ�แนก
ประเภทของสถ�นธุรกิจในระบบหรือบันทึกของเร�
น้ัน เร�มีสิทธิท่ีจะเช่ือต�มคำ�อธิบ�ยใดๆ ใน
กิจกรรมท่ีสถ�นธุรกิจดังกล�วจัดให

14.   คาสินไหมทดแทน
14.1 คูสัญญ�แตละฝ�ยตกลงท่ีจะชดใชค�เสียห�ย

ใหแกอีกฝ�ยตอขอเรียกรอง หน้ีสิน คว�มเสียห�ย
หรือค�สินไหมใดๆ (รวมถึงค�ธรรมเนียมท�ง
กฎหม�ยท่ีเหม�ะสม) ท่ีเกิดข้ึนโดยคูสัญญ�ฝ�ยท่ี
ตองชดใชค�เสียห�ย ไมกระทำ� หรือกระทำ�โดย
ประม�ท หรือกระทำ�ผิดพล�ดตอสัญญ�ฉบับน้ี

14.2 ในขอบเขตท่ีไดรับอนุญ�ตต�มกฎหม�ยท่ี 
บังคับใช คูสัญญ�ท้ังสองฝ�ยไมตองรับผิดตอฝ�
ยอ่ืน หรือบุคคลท่ีส�มใดๆ ตอก�รสูญเสียผลกำ�ไร 
หรือค�คว�มนิยม รวมท้ังคว�มเสียห�ยพิเศษ ท่่ี
เกิดข้ึนโดยไมต้ังใจ เกิดข้ึนท�งออม หรือก�รลง
ทัณฑอ่ืน

14.3 คูสัญญ�แตละฝ�ยตกลงท่ีจะแจงใหอีกฝ�ยโดย
ไมชักช�เก่ียวกับสถ�นก�รณใดๆ ในส่ิงท่ีจะเรียก
รองค�เสียห�ยต�มม�ตร�น้ี และใหอีกฝ�ยมีอำ�น�จ
ควบคุมก�รเจรจ�หรือก�รดำ�เนินคดีท่ีเก่ียวของใดๆ

15. การรักษาความลับ
15.1 นอกจ�กจะตกลงโดยคูสัญญ�อีกฝ�ย หรือไดรับ

อนุญ�ตไวเปนอย�งอ่ืนภ�ยใตสัญญ�ฉบับน้ี โดย
คูสัญญ�แตละฝ�ยตกลงท่ีจะรักษ�เง่ือนไขของขอ
ตกลงน้ีเปนคว�มลับอย�งเครงครัด รวมท้ังขอมูล
ท้ังหมดท่ีไดรับจ�กคูสัญญ�อีกฝ�ยท่ีไมไดเปดเผย
ตอส�ธ�รณะ

15.2 ขอบังคับน้ียังคงมีผลหลังจ�กสัญญ�น้ีส้ินสุดลง
16.  ระยะเวลาและการส้ินสุด
16.1 สัญญ�ฉบับน้ีจะยังคงมีผลบังคับใชจนกว� 

และเวนแตจะถูกยกเลิกโดยคูสัญญ�ฝ�ยใดฝ�ยหน่ึง 
โดยแจงใหอีกฝ�ยทร�บเปน 
ล�ยลักษณอักษรหกสิบ  (60) วันลวงหน�

16.2 ท�นอ�จยกเลิกบัญชีและยกเลิกขอตกลงน้ี 
ไดตลอดเวล� ก�รยกเลิกของท�นจะไมมีผล 
บังคับใชจนกว�ท�นจะแจงใหเร�ทร�บเปน 
ล�ยลักษณอักษร

16.3 คูสัญญาท้ังสองฝายอาจยกเลิกขอตกลงน้ีทันที
โดยการแจงใหทราบเม่ือไรก็ไดถาอีก 
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ฝายกลายเปนบุคคลลมละลาย มีหน้ีสินลน 
พนตัวหรือไมสามารถท่ีจะชำาระหน้ี หรือเขาไป
เก่ียวของกับการกระทำาหรือ กระบวนการใดๆ 
(รวมท้ังการกระทำาโดยสมัครใจ) โดยปรกติท่ี
พัวพันกับการลมละลาย รวมถึงและไมจำากัด
เพียง การส่ังพิทักษทรัพย การชำาระหน้ี หรือ
การจัดการตามกฎหมาย หรือถา 
ส้ินสุดการดำาเนินธุรกิจในประเทศตามสกุล
เงินท่ีเปิดบัญชี หรือทำาผิดสัญญาฉบับน้ี 
นอกจากน้ี เราอาจยกเลิกขอตกลงน้ีทันทีโดย
แจงใหทราบ ถาหากผูใชบัญชีดไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของขอตกลงสมาชิกบัตร 
(Cardmember Agreement)

16.4  ก�รยกเลิกน้ัน ท�นจะตองทำ�ล�ยบัตรท่ีออก 
ในบัญชีน้ันทันที ท�นจะยังคงตองรับผิดชอบ
ค�ใชจ�ยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกอนบัญชีจะถูกยกเลิก
และบัตรถูกทำ�ล�ยท้ิง เร�จะคืนเงินหรือเครดิตคืน
ค�ธรรมเนียมร�ยปต�มสัดสวนใหแกท�น

16.5  เม่ือยกเลิกขอตกลงน้ี บัญชีและบัตรท้ังหมด 
จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ค�ใชจ�ยท้ังหมดท่ีเกิด
ข้ึนกอนยกเลิกบัญชีจะตองไดรับก�รชำ�ระต�ม
สัญญ�ฉบับน้ี

17.      บทท่ัวไป
17.1 สัญญ�ฉบับน้ีรวบรวมขอตกลงท้ังหมดของ

คูสัญญ�เก่ียวกับสัญญ�ฉบับน้ีและใชแทนและ
ไมรวมขอกำ�หนดหรือขอตกลงอ่ืนๆ ในรูปแบบใด
ท้ังปวง

17.2 ภ�ยใตขอบังคับท่ี  17.3  ก�รแกไขหรือก�ร 
สละสิทธิของสัญญ�ฉบับน้ีจะไมมีผลเวนเสียแตว�
ก�รแกไขหรือก�รสละสิทธิในสัญญ�ฉบับน้ีถูก
ทำ�เปนล�ยลักษณอักษรและลงน�มโดยคูสัญญ�ท่ี
เปนฝ�ยถูกเรียกรอง

17.3 เร�ขอสงวนสิทธิในก�รแกไขโปรแกรมบัตร 
อเมริกัน เอ็กซเพรส สำ�หรับก�รจัดประชุมบ�ง
สวนหรือท้ังหมด (รวมถึงขอกำ�หนดและเง่ือนไข) 
เพ่ือปฏิบัติต�มขอบังคับท�งกฎหม�ยหรือเพ่ือเพ่ิม
เติมก�รเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกับลูกค�ท้ังหมดของ
เร� โดยแจงใหท�นทร�บลวงหน� เปนระยะเวล� 
ส�มสิบ (30) วัน หรือเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน 
หรือระยะเวล�น�นกว�น้ันต�มท่ีกำ�หนดโดย
กฎหม�ย ก�รใชบัญชีตอไปหลังจ�กก�รแจงเตือน

เท�กับท�นเห็นดวยกับก�รแกไขท่ีเกิดข้ึน 
ถ�ท�นไมยอมรับก�รแกไข ท�นจะตองยกเลิก
บัญชีโดยแจงใหเร�ทร�บทันทีและทำ�ล�ยบัตร
ท้ังหมดท่ีออกในบัญชีน้ันท้ิง แลวเร�จะคืนเงินค�
ธรรมเนียมร�ยปต�มสัดสวน (ถ�มี) ท�นจะยัง
คงตองรับผิดชอบค�ใชจ�ยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกอ
นบัญชีจะถูกยกเลิกและบัตรถูกทำ�ล�ย

17.4  คูสัญญ�ท้ังสองฝ�ยไมอ�จโอนสิทธิสัญญ�ฉบับน้ี 
โดยไมไดรับคว�มยินยอมจ�กอีกฝ�ย โดย
ยกเวนว�เร�ไดมีสิทธิท่ีจะใหบริษัทท่ีเก่ียวของของ
เร�เข�เปนคูสัญญ�แทน สำ�หรับวัตถุประสงคของ
สัญญ�ฉบับน้ี "บริษัทท่ีเก่ียวของ" ของเร�จะถูก
ตีคว�มหม�ยถึงบริษัทใดๆ ท่ีควบคุมหรือถูก
ควบคุมโดย โดยตรงหรือโดยออม (ผ�นหน่ึง
ตัวกล�งหรือม�กกว�) อยูภ�ยใตก�รควบคุมเดียว
กับเร� และ เพ่ือวัตถุประสงคเหล�น้ี บริษัทจะตอง
ไดรับก�รปฏิบัติเสมือนหน่ึงถูกควบคุมโด
ยอีกฝ�ยถ�บุคคลอ่ืนน้ัน (1) ส�ม�รถท่ีจะควบคุม
กิจก�รโดยตรง และ/หรือควบคุมองคประกอบของ
คณะกรรมก�รหรือกลุมคนท่ีเทียบเท�ขององคกร
ท่ีกล�วถึงคร้ังแรก และ/หรือ (2)  เปนเจ�ของ และ/
หรือมีสวนไดเสีย (ท�งตรงหรือท�งออม) ในทุน
เรือนหุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีกล�วถึงตอนแรก
ม�กกว�คร่ึงอย�งถูกตองต�มกฎหม�ย

17.5  ท�นตกลงท่ีจะอนุญ�ตใหระบุบริษัทของ
ท�นว�เปนลูกค�ของอเมริกันเอ็กซเพรสเพ่ือ
วัตถุประสงคก�รประช�สัมพันธและก�รตล�ด
ตลอดระยะเวล�ของขอตกลงน้ี ก�รตล�ดหรือเอก
ส�รอ�งอิงท่ีเปนล�ยลักษณอักษรท้ังหมดจะตอง
ไดรับก�รอนุมัติเปนล�ยลักษณอักษรของ
ท�นกอน

18.  การแจง
18.1  ก�รแจงท้ังหมดภ�ยใตสัญญ�ฉบับน้ีจะตอง 

เปนล�ยลักษณอักษรและจะตองเพ่ือก�รพิจ�รณ�
ของบุคคลท่ีติดตอท่ีระบุไวบนหน� 3  ภ�ยใตหัว
ขอ ตำ�แหนงท่ีติดตอ หนังสือแจง 
ตองถูกสงโดยตรง หรือสงท�งไปรษณียแบบ 
ชำ�ระค�อ�กรไปรษณียตนท�ง หรือสงท�งโทรส�ร
ไปยังท่ีอยูหรือหม�ยเลขโทรส�รของผูรับท่ีปร�กฏ
บนหน� 3

หนา 9 จาก 12



18.2  คูสัญญ�อ�จเปล่ียนแปลงร�ยละเอียดหนังสือบอก
กล�วโดยสงหนังสือบอกกล�วใหแกอีกฝ�ยต�ม
หมวดน้ี

19.  กฎหมายท่ีใชบังคับ
  สัญญ�ฉบับน้ีและทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับบัญชีหรือบัตร

จะถูกควบคุมโดยกฎหม�ยของประเทศไทย 
คูสัญญ�ท้ังสองฝ�ยตกลงสงเร่ืองใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภ�ยใตสัญญ�ฉบับน้ีไปยังเขตอำ�น�จของศ�ลแหง
ประเทศไทย

ล�ยมือชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม

✘ วันที่ ว ว / ด ด / ป ป ป ป

คำ�นำ�หน�ชื่อ

ชื่อ

 ตำ�แหนง

 ชื่อบริษัท
 

  

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�ชนไมตรงกับ 
 ที่อยูต�มทะเบียนบ�น

หนา 10 จาก 12

โปรดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้มาพรอมใบสมัคร 
ถึง: บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำากัด

เร�มีคว�มประสงคที่เปดบัญชีบัตรอเมริกันเอ็กซเพรสสำ�หรับก�รจัดประชุม และเร�ยอมรับสัญญ� 

ฉบับนี้ของท�นที่กำ�หนดข�งตน และเงื่อนไขบัตรอเมริกันเอ็กซเพรสสำ�หรับก�รจัดประชุมที่ม�

พรอมกับ บัตรสำ�หรับก�รจัดประชุมแตละใบที่ออกใหต�มคำ�รองของเร� เร�รับประกันว�ขอมูลใน

แบบฟอรมใบสมัครนี้ถูกตองและอนุญ�ตใหท�นติดตอธน�ค�รของเร�หรือบุคคลใดๆ เพื่อขอขอมูล

เกี่ยวกับกิจกรรมท�งก�รเงินของเร�ที่ท�นตองก�ร

เร�เข�ใจว�ท�นอ�จปฏิเสธใบสมัครนี้โดยไมจำ�เปนตองใหเหตุผลหรือติดตอกลับม� ก�รลงน�ม 

ของบุคคลข�งล�งนี้ในน�มของบริษัทต�มที่ระบุนั้นขอรับรองว� เข�ไดรับอนุญ�ตใหทำ�เชนนั้นจริง

ล�ยมือชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม

✘ วันที่ ว ว / ด ด / ป ป ป ป

คำ�นำ�หน�ชื่อ

ชื่อ

ตำ�แหนง

  ชื่อบริษัท

 ตร�ประทับบริษัท (ห�กมี)



(                                              )
 

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�ขอสินเช่ือ/ขอออก 
บัตรเครดิตของข้�พเจ ้�ที่ ให ไว  กับบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำ�กัด ข้�งต ้น 
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 หรือบันทึกไว้ไม่ว ่�ในรูปแบบใดๆ  
เป็นหลักฐ�นในก�รให้คว�มยินยอมของข้�พเจ้�เช่นเดียวกัน

หนังสือให้คว�มยินยอมในก�รเปิดเผยข้อมูล

Sept’ 18



แบบฟอรมสำาหรับการกำาหนดวงเงิน

หมายเหตุ: กรณีที่ตองก�รกำ�หนดวงเงินของสม�ชิกบัตรร�ยบุคคล กรุณ�กรอกหม�ยเลขสม�ชิกบัตร และ ชื่อสม�ชิกบัตรแตละคน   
 กรณีที่ตองก�รกำ�หนดวงเงินสำ�หรับสม�ชิกบัตรทุกคน ภ�ยใตหม�ยเลขบัญชีบริษัทเดียวกัน กรุณ�กรอกหม�ยเลขบัญชีบริษัท
 กรุณ�กรอกร�ยละเอียดใหครบถวน ห�กตองก�รคว�มชวยเหลือ กรุณ�ติดตอพนักง�นข�ยของ อเมริกัน เอ็กซเพรส

หม�ยเลขบัตร หรือ  
หม�ยเลขบัญชีบริษัท

ชื่อสม�ชิกบัตร หรือ  
ชื่อบัญชีบริษัท วงเงินที่จำ�กัดตอเดือน วงเงินที่จำ�กัดตอละร�ยก�ร 

ที่ใชบัตร วงเงินที่จำ�กัดตอรหัสลูกค� วงเงินที่จำ�กัดโดยรวมทั้งหมด

ชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม

ล�ยมือชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม

ชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม
 

ล�ยมือชื่อผูมีอำ�น�จลงน�ม     ตร�บริษัท (ถ�มี)

  

วันที่ลงน�ม       /       / 



รายละเอียดบริษัท

ชื่อบริษัทจดทะเบียน:
(ชื่อเต็ม)

หม�ยเลขจดทะเบียนบริษัท:  

2. การขอขอมูลผูรับผลประโยชน  

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

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

3. คำาจำากัดความของผูรับผลประโยชน   

บุคคลธรรมดาผูมีคุณสมบัติดังนี้: 

ก) เจาของผูมีอำานาจบริหาร - เปนเจาของและอำานาจบริหาร 25 เปอรเซ็นตหรือมากกวาในการถือหุนและสิทธิ์ออกเสียง 

ข) มีอำานาจบริหารในทางออมจากการถือหุนหรือมีสิทธิ์ออกเสียงผานทางตัวแทนอื่น (เชน บริษัทแม ทรัสต หรือบริษัทที่ถือหุนใหญ) 

หรือในกรณีที่บุคคลนั้นไมสามารถระบุใน ก) หรือ ข) บุคคลนั้นถือครองตำาแหนงผูบริหารระดับสูง (กรรมการผูจัดการหรือประธานกรรมการบริหาร)

หากตองการพื้นที่เพื่อกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาทำาสำาเนาจากแบบฟอรมนี้ พรอมใหผูมีอำานาจลงนามเซ็นกำากับและแนบมากับใบสมัคร

4. โครงสรางเจาของกิจการของบริษัท

โปรดกรอกร�ยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร�งของเจ�ของกิจก�รของบริษัท โดยเลือกหัวขอที่ตรงกับคว�มเปนจริงของบริษัทท�น 
i. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว�หนึ่งคนเปนเจ�ของ/เปนผูถือหุนหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในกิจก�รของบริษัทตั้งแต 25% ขึ้นไป

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

ii. บุคคลธรรมด�คนเดียวหรือม�กกว�หนึ่งคนซึ่งเปนผูมีอำ�น�จควบคุมบริษัทขั้นสุดท�ยถือสิทธิคว�มเปนเจ�ของหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในบริษัทนอยกว� 
25% อย�งไรก็ต�มมีบุคคลธรรมด�คนอ่ืนที่มีอำ�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�หนึ่งคนซึ่งเปนผูมีอำ�น�จควบคุมบริษัทข้ันสุดท�ยถือสิทธิคว�มเปนเจ�ของหรือมีสิทธิในก�รออกเสียงในบริษัทนอยกว� 
25% และไมมีบุคคลธรรมด�คนอื่นที่มีอำ�น�จควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีก�รอื่น ทั้งนี้ขอมูลของบุคคลธรรมด�ที่มีตำ�แหนงเปนเจ�หน�ที่บริห�รระดับสูง (ต�มขอมูล 
ที่ไดใหไวในใบสมัคร) จะถูกนำ�ม�ใชในก�รระบุและพิสูจนทร�บผูรับผลประโยชน

 โปรดก�เครื่องหม�ยเพื่อยืนยันและข�มไปหัวขอที ่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:  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

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:  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

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:  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอรเซ็นตก�รถือหุน:   

รายละเอียดผูรับผลประโยชน

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:  กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

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�เปนสำ�หรับก�รขอเปดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน 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):
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บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม และคาบริการอื่นๆ 

บัตรสำาหรับการจัดประชุม 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) ของธนาคารพาณิชยที่รวมรายการ 

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. คาธรรมเนียมการเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม ไมคิดค�บริก�ร

10. คาธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ(1) ไมคิดค�บริก�ร

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

12. คาธรรมเนียมในการติดตามทวงถามใหชำาระหนี้  ไมคิดค�บริก�ร

13. คาธรรมเนียมในการชำาระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแก 
      หนวยงานราชการ

ไมมี

14. 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�วเปนเงินบ�ท ณ วันที่บริษัทไดทำ�ก�รบันทึกยอดค�ใชจ�ยนั้น ซึ่งอ�จมิใชเปนวันเดียวกับวันที่ท�นไดซื้อ
สินค�หรือบริก�ร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับว�จะมีก�รสงยอดค�ใชจ�ยม�เรียกเก็บจ�กบริษัทเมื่อใด ห�กยอดค�ใชจ�ยมิใชอยูในสกุลเงินดอลล�รสหรัฐฯ จะมีก�รแปลงค�เปนเงินดอลล�รสหรัฐฯ กอน จ�กนั้นจึง 
แปลงค�จ�กดอลล�รสหรัฐฯ เปนเงินบ�ท ห�กยอดค�ใชจ�ยเปนเงินดอลล�รสหรัฐฯ จะมีก�รแปลงเปนค�เงินบ�ทโดยตรง ห�กท�นเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่น ที่ไมใชดอลล�รสหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอน 
จะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลล�รสหรัฐฯ แลวจึงแปลงค�จ�กดอลล�รสหรัฐฯ เปนเงินบ�ท ณ วันที่มีก�รดำ�เนินก�รบันทึกร�ยก�ร โดยอเมริกัน เอ็กซเพรสในต�งประเทศ ซึ่งอ�จมิใชวันเดียวกับวันที่ท�น 
เบิกถอนเงินสด ท้ังนี้ขึ้นอยูกับว�จะมีก�รสงยอดเบิกถอนเงินสดม�เรียกเก็บยังอเมริกัน เอ็กซเพรสเมื่อใด
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�เงินจะเปน
อัตร�แลกเปลี่ยนที่บุคคลที่ส�มเปนผูเลือกใชกับก�รแปลงค�เงินนั้น
ผูถือบัตรส�ม�รถตรวจสอบอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อใชในก�รอ�งอิงเบื้องตนไดท�ง www.americanexpress.co.th หรือ ติดตอแผนกบริก�รสม�ชิกบัตร

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