
IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

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

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

• Should the payment not be made in full or be delayed, you and/or the Company, 
depending on the type of liability, will be subject to a late payment fee.

• Please ensure you completely understand the product and the Terms and 
Conditions before signing the Card.

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

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

จะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมชำระลาชากวากำหนด
• โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเง่ือนไขกอนลงลายมือช่ือหลังบัตร

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

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

เพ่ือความปลอดภัย โปรดลงลายมือช่ือของทาน
ท่ีดานหลังบัตรทันทีท่ีไดรับบัตร

GLOBAL
COMMERCIAL SERVICES

บัตรบร�ษัท อเมร�กัน เอ็กซ�เพรส® สำหรับการประชุม

THE AMERICAN EXPRESS®
CORPORATE MEETING CARD

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

กอนที่ทานจะนำบัตรไปใช กรุณาลงลายมือชื่อที่ดานหลังบัตร 

ท่ีสำคัญกรุณาอานขอกำหนดและเง่ือนไขในเอกสารน้ีอยางถ่ีถวน 

เมื่อทานนำบัตรไปใชเทากับวาทานยอมรับเงื ่อนไขที่กำหนด

ไวทุกประการ ทานควรเก็บขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ไวเพื่อใช

อางอิงในอนาคต

รานคาที ่รับบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส สามารถรับบัตรเฉพาะ

ภายในชวงระยะเวลาที่กำหนดไวเทานั้น โดยกำหนดอายุการใช

บัตรจะอยูในชวงวันแรกและวันสุดทายของเดือนที่ปรากฏอยูบน

บัตรใตคำวา “Valid Dates”

โปรดทราบ ทานสามารถใชบัตรนี้ไดจนกระทั่งถึงวันสุดทายของ

เดือนที่กำหนดใหเปนวันหมดอายุ

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน�
สำหรับสมาชิกบัตร

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

เ      ง�่      อ      น      ไ      ข

สัญญาการเป�นสมาชิกบัตร
บร�ษัท อเมร�กัน เอ็กซ�เพรส (ไทย) จำกัด

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 

ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

ขอกำหนด
ความรับผิดชอบ…

ความรับผิดชอบ
ของทาน…

ความรับผิดชอบ
ของบริษัท…

ความรับผิดชอบโดย
บริษัทแบบเต็มจำนวน

ไมตองรับผิดชอบ
ในคาสินคาและบริการ

รับผิดชอบในคาสินคา
และบริการเต็มจำนวน

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม

รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ

ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

• บัตรน้ีมีผลใชเฉพาะบุคคลท่ีมีช่ือปรากฏบนบัตรเทาน้ัน เวนแต

กรณีท่ีบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ส่ังยกเลิกบัตร 

ทานจะไดรับบัตรตออายุใบใหมกอนกำหนดวันหมดอายุของ

บัตรเกา 

• บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส สำหรับการประชุม ใบใหมนี้

สามารถใชไดภายในกำหนดอายุการใชบัตรซึ่งปรากฏอยูบน

บัตรบริษัทฯ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมสมาชิกบัตรของทาน

เปนรายป 

• รายการคาใชจายที่ทานชำระผานบัตรจะแสดงใบในเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน กรุณาชำระคาใชจายเต็มจำนวน

หลังจากไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

• โปรดเก็บบัตรในที่ปลอดภัยเพื ่อปองกันการสูญหาย หรือ

ถูกขโมย หากบัตรของทานสูญหาย หรือถูกขโมย  กรุณาแจง

สำนักงาน อเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ใกลทานที่สุดโดยทันที 

• เพื่อใหแนใจวาแถบแมเหล็กดานหลังบัตรของทานจะเก็บ

ขอมูลไวไดอยางครบถวน กรุณาหลีกเลี่ยงไมใหบัตรเขาใกล

วัตถุที่เปนแมเหล็กหรือแถบแมเหล็กของบัตรอื่นๆ 

• กรณีบัตรชำรุดหรือเสียหาย ทานสามารถติดตอขอบัตรใหม

ทดแทนไดที่หมายเลข 02-273-5566 

• ทันทีที่ทานไดรับบัตรใหมทดแทน กรุณาทำลายบัตรใบเดิม

ที่เสียหาย 

ส่ิงสำคัญบางประการท่ีทานควรทราบเก่ียวกับบัตร
• อยาสงตอบัตรนี ้ไปยังที ่อยู อื ่นใดทั้งภายในและภายนอก

ประเทศไทย ในกรณีสมาชิกบัตรไมไดอยู ณ ที่อยูที่ไดระบุไว 

และตองการรับบัตรใหม กรุณาติดตอ อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ที่หมายเลข 02-273-5566 สำนักงานอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ในทองถิ่นจะพยายามติดตอสมาชิกบัตรและออกบัตรใบใหม

ให ผานเครือขายบริการออกบัตรใหมทดแทนในกรณีฉุกเฉิน

ทั่วโลก 

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



ขอความสำคัญ: กอนท่ีทานจะนำบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 

สำหรับการประชุม ซึ่งแนบมาดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญา

ฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน หากทานเก็บบัตรไวหรือนำบัตรไปใช 

เทากับทานยอมผูกพันตามขอตกลงทุก ๆ ขอที่กำหนดในสัญญา

ฉบับนี ้ซึ ่งจะมีผลบังคับในการใชบัตรของทาน ถาหากทาน

ไมประสงคที่จะผูกพันตนตามสัญญาฉบับนี้ กรุณาทำลายบัตรนี้

ทิ้งทันที

1. คำจำกัดความ 

ในสัญญานี้ คำวา “ทาน” “ของทาน” หรือ “สมาชิกบัตร” 

หมายความถึง บุคคลผู ซึ ่งมีชื ่อปรากฏอยู บนบัตรที ่แนบมา

ดวยกันนี้ คำวา “เรา” “ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” 

หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด และ

ผูสืบสิทธิ์จากบริษัท คำวา “บริษัท” ความหมายถึง นิติบุคคล

หรือองคกรซ ึ ่งม ีช ื ่อด ังปรากฏอยู ในบัตร คำว า “บัตร” 

หมายความถึง บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรสสำหรับการประชุม 

ซึ่งมีชื่อทานปรากฏอยู “รานคา” หมายความถึงวิสาหกิจหรือ

องคกรใดซึ ่งยอมรับบัตร “คาสินคาและบริการ” หมายถึง 

จำนวนเงินที่เรียกชำระจากบัญชีบัตร รวมถึงแตไมจำกัดเพียง

คาซื ้อสินคาและบริการหรือสิ ่งอื ่นใด คาธรรมเนียมรายป 

คาธรรมเนียมการตออายุ คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม 

หรือคาธรรมเนียมอื่น การผอนชำระรายเดือนตามแผนขยาย

ระยะเวลาการชำระเงิน ดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บ เปนคาบริการที่จัดหาใหแกสมาชิก

โดยตรง คาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บกรณีมีการคืนเช็คที่เรียกเก็บ

เงินไมได คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ คาธรรมเนียมและ

คาใชจ ายอื ่นใดและภาษีอากรที ่อาจตองมีการเร ียกชำระ 

ไมวาจะมีการลงลายมือชื ่อไวในฟอรมบันทึกคาสินคาและ

บริการหรือไมก็ตามและคาธรรมเนียมตางๆ ที่อาจเรียกเก็บได

ตามสัญญาฉบับนี้ 

2. การลงลายมือชื่อบนบัตร 

ทานพึงตองลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ไดรับมา และกอนนำ

บัตรนี้ไปใชเพื่อการแสดงตนและเพื่อปองกันการทำนำบัตรไปใช

ในทางมิชอบ

3. การใชบัตร 

ทานสามารถใชบัตรนี้ไดตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ กอนที่จะ

ถึงวันหมดอายุบัตรตามที่ปรากฏบนดานหนาของบัตรเทานั้น 

ทานเทานั้นที่มีสิทธิ์ใชบัตรนี้ได ทานจะตองไมใหบัตรหรือเปดเผย

หมายเลขบัตรนี ้ใหบุคคลอื ่นใด หรือยินยอมใหบุคคลอื ่นใด

นำบัตรนี้ไปใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ เพื่อการแสดงตนหรือ

วัตถุประสงคอื ่นใด บริษัทของทานจะตองรับผิดชอบรายการ

คาใชจายทั้งหมดที่ทานกระทำจากการใชบัตรบริษัท 

ทานไมสามารถคืนสินคา ตั๋วเดินทาง หรือบริการใดๆ ที่ทานใช

บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจากเรา อยางไรก็ตาม หากรานคา

ยอมรับคืนหรือมีหนาที่รับคืนสิ่งตางๆ เหลานั้น ทานอาจจะขอ

คืนสินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคานั้นๆไดโดยที่จำนวนเงิน

ดังกลาวนั้นจะถูกนำไปหักกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชีบัตร

ของทาน

ทานตองไมใชบัตร ถาทานทราบดวยความสุจริตใจวาทาน

ไมสามารถชำระเงินเต็มทั้งจำนวนในบัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน ทานตองไมใชบัตร ถาทานตระหนักวา

บริษัทอาจไมสามารถชำระหนี้หรือบริษัทอาจไมอยูในฐานะที่จะ

ชำระเงินชดเชยคาใชจายทางธุรกิจ ตางๆแกทาน

4. ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการ 

ความรับผิดชอบในคาสินคาและบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ใชบัตรที่มีชื่อของทานปรากฏอยูใหเปนไปตามขอกำหนดความ

รับผิดชอบ (Liability Programme) ที่กำหนดไวสำหรับบัตร

ขอกำหนดความรับผิดชอบของทานมีรายละเอียดตามที่กำหนด

ในตารางดังตอไปนี้

เราจะสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปใหแกทานหรือบริษัท 

เปนเวลาอยางนอยสิบ (10) วัน กอนกำหนดชำระหนี้

 

5. คาปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

ทานตกลงใหเรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคาปรับสำหรับการผิดนัด

ชำระหนี้ในอัตรารอยละหนึ่งจุดสามสาม (1.33%) ตอเดือนจาก

คาสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ที่เรายังมิไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนภายในวันที่ลงในใบเก็บเงิน

ประจำเดือนถัดไปไดตามดุลยพินิจของเรา คาปรับสำหรับการ

ผิดนัดชำระหนี้ดังกลาวจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของคาสินคา

และบริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของทาน 

6. กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใชในทางมิชอบ 

ทานตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที ่บัตรสูญหาย ถูกขโมย 

หรือหากทานยังไมไดรับบัตรใหมที่ออกใหแทนบัตรเกา หรือ

ถาทานสงสัยวาบัตรถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทานมิตอง

รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชบัตรโดยมิชอบ

หลังการแจงใหเราทราบ และไมวาในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบ

สูงสุดของทานสำหรับคาสินคาหรือบริการที่เกิดจากการใชบัตร

โดยมิชอบดังกลาวจะจำกัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท ทั้งนี้ทาน

หรือบริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับประโยชนจากการ

ใชบัตรโดยมิชอบนั้น

ทานอาจแจงระงับการใชบัตรโดยทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเราดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทที ่

กำหนดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภายใน

หา (5) นาที นับจากเวลาที่เราไดรับแจงและทานไมจำเปน

ตองรับผิดในคาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรโดย

มิชอบเมื่อลวงพนระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

7. ที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยูตามใบเรียกเก็บเงิน 

ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีหากเราสงใบเรียกเก็บเงินถึง

ทานโดยตรง ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีเมื ่อมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ของชื่อทานหรือที่อยูในการจัดสงใบเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน เราอาจะเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมรายป 

เพิ่มในกรณีมีการสงใบเรียกเก็บเงินออกนอกประเทศที่ออกบัตร

ใหแกทาน 

8. ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

ทานตองชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บตาม

กฏหมายเก่ียวเน่ืองกับบัตร การใชบัตรหรือการหักจำนวนเงินออก

หรือนำจำนวนเงินเขาบัญชีของทาน เวนแตวามีขอหามทาง

กฏหมาย เราอาจเรียกเก็บคาภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ดังกลาวเต็มจำนวนหรือบางสวนตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชี

บัตรของทาน 

9. คาใชจายในการเก็บหนี้ 

ทานจะตองชำระใหแกเราซึ ่งคาใชจายตามความเหมาะสม

ที่เกิดขึ้นกับเราจากการเรียกเก็บหรือการใชความพยายามใน

การเรียกเก็บจำนวนเงินคางชำระใดๆ จากทาน ทั้งนี้คาใชจายนี้

รวมถึงคาบริการทางดานกฏหมายดวย 

10. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ถาหากทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 

คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 

การแปลงสกุลเงินตราจะดำเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ ซึ ่งอาจไมใชว ันที ่

ทานกอใหเกิดคาสินคาและบริการนั ้น โดยขึ ้นอยู กับเวลาที่ 

อเมริกัน เอ็กซเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณี

ที่คาสินคาและบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและไมใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลง

เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ มาเปนสกุลเงินบาท

สำหรับคาสินคาและบริการที ่ เป นสกุลเง ินดอลลาร สหรัฐ 

จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง เวนแตในกรณีที ่มี

กฏหมายบังคับใหใชอัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ทานได

ทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตราของอเมริก ัน 

เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทำ

การกอนหนา ว ันที ่ดำเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ 

บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรารอยละ 2.5 

แตในกรณีที ่บุคคลอื ่นเปนผู ดำเนินการแปลงคาสินคาและ

บริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการนั้นจะ

มาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งกำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

11. การชำระหนี้ 

ทานตองชำระหนี้ใหแกเราเปนสกุลเงินที่เราเรียกเก็บจากทาน

ถาเรายอมรับการชำระเงินลาชา การชำระเงินบางสวนหรือ

การยอมรับการชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ระบุไววาเปนการชำระ

เงินเพื่อยุติขอพิพาทใดๆ การยอมรับการชำระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาฉบับนี้

หรือตามกฏหมายและไมถือวาเปนการยินยอมตกลงใหมีการ

เปลี ่ยนแปลงขอกำหนดสัญญาฉบับนี ้แต อย างใดทั ้งส ิ ้น 

เรามีสิทธิ ์ที ่จะนำเงินที ่ไดร ับชำระหนี ้บางสวนนี ้ไปหักจาก

คาสินคาและบริการที่คางชำระตามที่เราเห็นสมควรได 

12. การไมชำระหนี้โดยถูกตอง 

ถาเช็คหรือตราสารการชำระหนี้จากทานหรือเพื่อทานไมอาจ

เรียกเก็บไดเต็มจำนวน หรือในกรณีที่บัญชีของทานมีการชำระ

หนี้โดยการหักบัญชีโดยตรงแตเราไมสามารถเรียกชำระเงิน

ไดเต็มจำนวนจากธนาคารของทาน ทานตกลงที่จะชำระหนี้

ตามจำนวนที่เรียกเก็บไมไดนั้น รวมทั้งคาเก็บหนี้และคาบริการ

ทางกฏหมายตามสมควร เวนแตมีขอหามตามกฏหมาย

13. ปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการซื้อสินคา

 และบริการ 

ทานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชีบัตร ทานตกลงที่จะแจง

ใหเราทราบถึงรายการเก็บเงินที่ไมถูกตองภายในสิบ (10) วัน

ทำการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้

ทานยังสามารถทักทวงถึงคาสินคาและบริการท่ีปรากฏในใบเรียก

เก็บเงินรายเดือนที่ทานเชื่อวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได

ภายใตเง ื ่อนไขดังตอไปนี ้ (ก) ทานตองทักทวงถึงความ

คลาดเคลื่อนดังกลาวภายในหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ

ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ทานสามารถพิสูจนใหเปนที่

พอใจของเราไดตามสมควรวาคาสินคาและบริการนั้นไมถูกตอง 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีที่ทานไมสามารถแจงใหเราทราบไดกอนการชำระเงิน 

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแกปญหาขอขัดแยง

เกี่ยวกับการเรียนเก็บเงินดังกลาวและปรับคืนเงินในบัญชีของ

ทาน ถาเปนการสมควรในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏ

ในบัญชีบัตรของทานเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายที่ไมจำเปน

ตองมีการแสดงบัตรและไมอาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื ่อ

ของทานได 

(ก) ถาทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบวาทานไมไดเปนผูกอ

ใหเกิดหนี้คาสินคาหรือบริการดังกลาว เราจะยกเลิกการ

เรียกเก็บเงิน หรือ ปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่ทาน

ไดชำระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวาหนี้

ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทำของทานหรือบริษัท หรือ 

(ข) ถ าท านหรือบร ิษ ัทยกเลิกคำสั ่งซ ื ้อส ินคาหร ือบร ิการ 

โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 

(45) วัน นับแตวันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะ

เวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกำหนดการสงมอบ

สินคาหรือบริการในกรณีที่มีการกำหนดวันสงมอบสินคา

หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท

สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น

มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียก

เก็บเงินนั้นหรือในกรณีที่ตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร

ของทาน เราจะดำเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา

สามสิบ (30)ว ัน นับแตว ันที ่ได ร ับแจงจากทานหรือ

บริษัท หรือภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงในกรณีที่เปนสินคาหรือบริการจากตางประเทศ 

หากธุรกิจออกแบบฟอรมเครดิตเกี่ยวกับคาสินคาและบริการ

เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตนั้น เราจะปรับคืนจำนวนที่แสดง

อยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาไปในบัญชีบัตรของทาน ถาเรา

ตกลงที ่จะปรับคืนจำนวนเงินพิพาทใหแกทานในเบื ้องตน 

ทานจะชำระคาสินคาและบริการอื่นทั้งหมดใหแกเรา เวนแต

กฏหมายจะกำหนดใหเรารับผิดชอบ เราจะไมรับผิดชอบใน

สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชบัตรในกรณีที่รานคาไมยอม

รับบัตร ทานจะตองดำเนินการบังคับตามสิทธิเรียกรองหรือ

ขอพิพาทโดยตรงแกรานคา ทานไมสามารถหนวงเหนี่ยวการ

ชำระหนี้แกเรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใชสิทธิ์เรียกรอง

หรือขอพิพาทดังกลาว 

14. บัตรตออายุ 

เราจะออกบัตรตออายุใหแกทานเมื่อบัตรที่ใชอยู ในปจจุบัน

หมดอายุลง และทานตกลงยินยอมที่จะชำระคาธรรมเนียมรายป 

(ถามี) เมื่อเราเรียกเก็บเงินกับทานจนกวาทานจะแจงใหเรายุติ

การใหบริการและทานไดทำลายบัตรนั้น

15. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 ภาษีและขอบังคับทางกฏหมาย 

ทานจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมายควบคุมการ

แลกเปลี ่ยนเง ินตราตางประเทศ ภาษีและกฏหมายอื ่นๆ 

ที่เกี ่ยวเนื่องกับการใชบัตรของทานเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ

คาสินคาและบริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามที่ปรากฏ

ในบัญชีของทานแกองคกรใดๆ ของรัฐบาลเมื่อไดรับการรองขอ

จากองคกรดังกลาว 

16. ความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บ

รวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบให

เมื่อเรารองขอผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมา

จากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมา

จากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวน

บุคคล”)  ท ั ้งน ี ้ บ ุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไม

จำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุม

เอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา 

 ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล

ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื ่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือ

เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยู

อ ีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี ่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูล

ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ง

จำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานท่ีจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 

(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการ

ที ่ท านตองการใหแกท านได (2) ทานอาจไมสามารถ

ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใช

บัตรของทาน

ข. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยู ในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ทั ่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที ่มีชื ่อ

หรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที ่ออกใหแกทาน (ค) 

บุคคลภายนอกที ่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ ่งนำสงโดย

สถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทาน

ใชบัตรทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา

หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) 

ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน 

(ฉ) สำนักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงาน

อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 

(ช) บุคคลตางๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที ่ร ับบัตร

ในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคล

ตางๆ ที ่จ ัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที ่ทำแบรนดร วมกัน

ของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบัน

การเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายในประเทศไทยหรือที ่อื ่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตาม

ที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใด

ที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะ

เปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม 

เพื ่อว ัตถุประสงคข อใดขอหนึ ่งตอไปนี ้ : (ก) การตรวจ

สอบตัวตนของลูกคา (KYC) การวิเคราะหขอมูลเครดิต  

และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ

ของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ 

การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี ่ยวกับ

บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา

ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ

รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการ

สิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว (ช) 

การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา 

และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน

บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ

เรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง 

และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติ

ตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื ่นดวยซึ่ง (1) 

ทานไดอนุญาตเปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ 

(3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของ

ทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยน

แปลงใดๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน 

และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจ

วา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียดเกี ่ยวกับ

ประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือ

ขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ

รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของ

อเมริกัน เอ็กซเพรส (ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานแจงขอมูล

สวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) 

(2) แนะนำบุคคลภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณี

ท ี ่ท านซ ื ้อส ินค าและ/หร ือบร ิการแทนบุคคลภายนอก 

ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและได

รับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

(รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั ้นแลว 

สำหรับการเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูล

ของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุใน

ขอ 2 (การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน

 ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใช

รายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค

ทางการตลาดหรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข

ฉ. การตลาด

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมี

ขอเสนอไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสง

ขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อื ่นๆ) เกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้น  ทานตกลงวาความ

ยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือ

ทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร

 ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาว

ไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคา

ของเราที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) 

ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com

/thailand/th เพื่อแกไขขอมูลความตองการดานความเปน

สวนตัวของทาน

 นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและ

ปรับปรุงแกไขความประสงคในการรับขอเสนอดานการตลาด

ของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สำนักงานขอมูลเครดิต

 ทานอนุญาตใหเราและบริษัทในเครือของเราทำการตรวจ

สอบขอมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็นสมควร  

เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูลเครดิต

ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป  

เราอาจขอขอมูลเก ี ่ยวก ับประว ัต ิ เครด ิตของทานหร ือ

ขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื ่นใด และ

เราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูลเครดิต

หรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร หรือ

เจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่เราไดรับ

เกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเราหรือบริษัทขอมูลเครดิต 

รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดที่เรา

ไดรับจากใบสมัครหรือรายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทำ

การตรวจสอบขอมูลเครดิตและการประเมินอื่นๆ  เราอาจ

แจงใหสำนักงานขอมูลเครดิต เหลานั ้นทราบยอดเงิน

คางชำระในปจจุบันในบัญชีของทาน และเราอาจแจงให

สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นทราบหากทานไมชำระเงิน

เมื่อถึงกำหนด  สำนักงานขอมูลเครดิตเหลานั้นจะบันทึก

ขอมูลดังกลาวและอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื ่นตาม

อำนาจและหนาที่ทางกฎหมาย  ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูล

ของทานตามเงื่อนไขขอนี้ ทานตกลงและยอมรับวา เราอาจ

แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและ

รูปแบบตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท

 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่

เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตาม

ตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง

ทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ

 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือ

เปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุ

ประสงคที่ระบุในเงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน

 ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอก

ประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที ่อาจมีการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานใน

พระราชบัญญัติฯ  เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานในระดับเดียวกันใน

เขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย

ญ  การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล

 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนี ้ (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย) เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา กลาวคือ ตลอดอายุ

สมาช ิกบ ัตรของทานและอีก 11 ป หล ังการยกเล ิก

บัญชีของทาน เว นแตกฎหมายที ่ใช บ ังค ับจะกำหนด

เปนประการอื่น 

ฎ. สิทธิของทาน

 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมี

สิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมีข อหาม

มิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาที่เปน

ประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสำเนาขอมูล

ที ่เรามีอยู เกี ่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปด

เผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) 

ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่อง

อานไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่

ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล

สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 

(ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด 

และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรอง

ของทานและเหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง

หรือผู ร ับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 

หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ

 ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตาม

คำรองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือ

มายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียด

ไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของ

ทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวน

บุคคลโดยทำเปนหนังสือสงมาที่:

 เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริก ัน 

เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฐ  การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ ก.

17. การอนุมัติการใชบัตรและการะงับการใชบัตร 
เราสวนสิทธิ์ในอันที่จะปฎิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อการซื้อ
สินคาและบริการใด ๆ ของทาน และทั้งนี้เราอาจสั่งระงับการใช
บัตรเพื ่อการซื ้อสินคาและบริการเพื ่อการอื ่นใด ไมวาดวย
เหตุผลเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือบริษัท
หรือสถานภาพของบัญชีบัตร มูลคา หรือลักษณะของธุรกรรม
หนี้คางชำระการฉอฉล ความไมสุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามที่
กำหนดโดยกฏหมายหร ือกฏเกณฑท ี ่ ใช บ ังค ับแก ท องท ี ่
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย และไมวา
เวลาใดก็ตามและโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบแตอยางใด 

18. การยกเลิกบัตร 
ทานหรือบริษัทอาจยกเลิกการใชบัตรในเวลาใดก็ได โดยการ
ยกเลิกนี ้ม ีผลตอเมื ่อ ทานหรือบริษัทแจงใหเราทราบเปน

ลายลักษณอักษรและเราไดรับรองการไดใบแจงนั้นแลวในการ
ยกเลิกบัตรนี ้ ทานจะตองทำลายบัตรโดยทันที ทานจะตอง
รับผิดชอบตอคาสินคาและบริการที่เกิดขึ ้นทั้งหมดกอนที่จะ
มีการทำลายบัตร โดยเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรประจำป
ใหแกทานตามสัดสวนของเวลา บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 
และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของทานที่จะใชบัตรเมื่อใดก็ได 
หากทานฝาฝนเงื ่อนไขนี ้ดวยเหตุผลประการใดๆ เกี ่ยวกับ
สถานภาพของบัญชีบ ัตร การฉอฉล ความไมส ุจร ิตหร ือ
สาเหตุอ ื ่นใดที ่ เราสามารถเพิกถอนสิทธ ิ ์ด ังกลาวไดตาม
กฏหมายบัตรจะถูกยกเลิกทันทีที ่ส ัญญาจางระหวางทาน
กับบริษัทสิ้นสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไมมีหนี้คางชำระ
ในบัญชีบัตรเราจะคืนคาธรรมเนียมบัญชีบัตรตามสัดสวน
ของเวลา (ถามี) เราอาจแจงตอรานคาวาบัตรถูกยกเลิกหรือ
บัตรหมดอายุทานไมอาจใชบัตรอีกไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ 
และทานตองทำลายบัตรโดยทันที ทานตองมอบบัตรแกรานคา
เมื่อรานคาขอหรือแกบุคคลที่สามที่เรากำหนด 

19. ความรับผิดชอบของเรา 
ภายใตกฏหมายที่นำมาใชบังคับทานตกลงวาหากเราไมปฏิบัติ
หนาที่ใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของทานหรือการใชบัตร
ของทานและเปนเหตุโดยตรงใหทานไดรับความเสียหายหรือเกิด
ภาระคาใชจายตางๆขึ้น ความรับผิดของเราจะจำกัดอยูเพียง
ความเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวเทานั ้น ทั ้งนี ้เราจะไม
รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง 
(Consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อยางอื่นอันมิใชผลโดยตรงและพึงคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
จากการไมปฏิบัติหนาที่ของเราดังกลาวขางตนรวมตลอดถึง

คาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ ไมว าในกรณีใดๆ 
เราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายหรือคาใชจายอันเกิดขึ้น
โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเพียง) 
ความผิดพลาดทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งสงผลกระทบ
บุคคลที่สามดังกลาวนั้น 

20. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอกำหนดและเงื่อนไขตางๆ นี้ 
เรามีสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขตางๆ นี้ เมื่อใดก็ได 
โดยแจงใหทานทราบเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 
หรือยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวนหรือในระยะเวลา
ที ่นานกวานี ้ตามกฏหมายกำหนด ทานตกลงที ่จะยินยอม
ถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นๆ ถาหากวาภายหลัง
ที่ทานไดรับหนังสือบอกกลาวแกไขเปลี่ยนแปลงจากเราแลว 
ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตรอยู ต อไป หากวาทาน
ไมประสงคจะยอมรับการเปลี ่ยนแปลงแกไขดังกลาวนั ้น 
ทานตองยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชิกบัตรโดยแจงใหเรา
ทราบทันทีและทำลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียม
รายปใหแกทานตามสัดสวนของระยะเวลาที ่เหลืออยู  ทั ้งนี ้
ทานยังคงตองรับผิดชอบสำหรับคาสินคาและบริการทั้งหมด
ที่ไดเกิดขึ้นกอนการทำลายบัตร 

21. อื่นๆ 
(ก) เราจะถือวาทานไดรับใบเรียกเก็บเงินหรือหนังสือแจงที่เรา

จัดสงใหทานภายใตสัญญาฉบับน้ี ในวันท่ีทานไดรับจริงหรือ
วันที่สองนับแตวันที่เราจัดสงแลวแตวาวันใดจะถึงกอน

(ข) เอกสารรับรองที่ลงนามโดยพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา
ท่ีระบุจำนวนเงินท่ีทานคางชำระภายใตสัญญาฉบับน้ี จะถือ

เปนหลักฐานพิสูจนจำนวนเงินดังกลาวสำเนาไมโครฟลม
ของเอกสารใดๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับบัญชีของทานกับเรา
หรือไดมาจากขอมูลที ่เราไดร ับมาจากรานคาโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสจากจุดขายของรานคาหรือจากทานสามารถ
ใชพิสูจนเนื ้อหาใจความของเอกสารนั ้นได ไมว าเพื ่อ
วัตถุประสงคใดๆ 

(ค) เราอาจโอนสิทธิ ์ของเราตามสัญญาฉบับนี ้เมื ่อใดก็ได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

(ง) การสละสิทธิ์หรือการแกไขขอกำหนดของสัญญาฉบับนี้ 
ไมมีผลสมบูรณเวนแตเราจะไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร

(จ) ใหใชกฏหมายไทยบังคับแกสัญญาฉบับนี ้หากมีความ
แตกตางกันระหวางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย เวนแตกฏหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือ
เอาสัญญาภาษาอังกฤษเปนขอยุติ

• บัตรน้ีมีผลใชเฉพาะบุคคลท่ีมีช่ือปรากฏบนบัตรเทาน้ัน เวนแต

กรณีท่ีบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ส่ังยกเลิกบัตร 

ทานจะไดรับบัตรตออายุใบใหมกอนกำหนดวันหมดอายุของ

บัตรเกา 

• บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส สำหรับการประชุม ใบใหมนี้

สามารถใชไดภายในกำหนดอายุการใชบัตรซึ่งปรากฏอยูบน

บัตรบริษัทฯ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมสมาชิกบัตรของทาน

เปนรายป 

• รายการคาใชจายที่ทานชำระผานบัตรจะแสดงใบในเรียกเก็บ

เงินรายเดือนของทาน กรุณาชำระคาใชจายเต็มจำนวน

หลังจากไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

• โปรดเก็บบัตรในที่ปลอดภัยเพื ่อปองกันการสูญหาย หรือ

ถูกขโมย หากบัตรของทานสูญหาย หรือถูกขโมย  กรุณาแจง

สำนักงาน อเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ใกลทานที่สุดโดยทันที 

• เพื่อใหแนใจวาแถบแมเหล็กดานหลังบัตรของทานจะเก็บ

ขอมูลไวไดอยางครบถวน กรุณาหลีกเลี่ยงไมใหบัตรเขาใกล

วัตถุที่เปนแมเหล็กหรือแถบแมเหล็กของบัตรอื่นๆ 

• กรณีบัตรชำรุดหรือเสียหาย ทานสามารถติดตอขอบัตรใหม

ทดแทนไดที่หมายเลข 02-273-5566 

• ทันทีที่ทานไดรับบัตรใหมทดแทน กรุณาทำลายบัตรใบเดิม

ที่เสียหาย 

• อยาสงตอบัตรนี ้ไปยังที ่อยู อื ่นใดทั้งภายในและภายนอก

ประเทศไทย ในกรณีสมาชิกบัตรไมไดอยู ณ ที่อยูที่ไดระบุไว 

และตองการรับบัตรใหม กรุณาติดตอ อเมริกัน เอ็กซเพรส 

ที่หมายเลข 02-273-5566 สำนักงานอเมริกัน เอ็กซเพรส 

ในทองถิ่นจะพยายามติดตอสมาชิกบัตรและออกบัตรใบใหม

ให ผานเครือขายบริการออกบัตรใหมทดแทนในกรณีฉุกเฉิน

ทั่วโลก 

การชำระคาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระเต็มทั้ง

จำนวน เมื่อทานหรือบริษัทไดรับใบเรียกเก็บรายเดือนจากเรา 



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Enjoy The Bene�ts of Membership
Before you use the enclosed Card, please sign it. It is very important that 
you read the Terms and Conditions overleaf, as your use of the Card means 
you are agreeing to them. It is also a good idea to retain these Terms and 
Conditions for your future reference.

American Express Merchants will honor this Card only during its validity 
period. This period is between the two dates imprinted on the Card under 
‘Valid Dates’.

Please note the Card is valid until the end of the expiry month.

Cardmember Agreement
American Express (Thai) Company

C O N D I T I O N S

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

Program Liability… You are liable to
pay us for…

The company is
liable for…

Full Corporate
Liability. No Charges. All Charges.

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 

(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive



IMPORTANT: Before you use the enclosed American Express Corporate 
Meeting Card, please read these Conditions thoroughly. If you keep or use 
the Card, you will be agreeing to these Conditions and they will govern your 
use of the Card. If you do not accept these Conditions, please destroy the 
Card immediately.

1. DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate Cardmember” 
mean the individual named on the enclosed Card. The words “we”, “our” 
and “us” mean American Express (Thai) Co., Ltd. and its successors. 
“Company” means the organization whose name also appears on the 
Card. “Card” means the American Express Corporate Meeting Card 
bearing your name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a card account 
including, without limitation, any purchase of goods, services or other 
items, annual, renewal, replacement, or other fees for the Card, monthly 
instalments, on an extended payment plan, interest (If any), charges for 
services rendered directly to the Cardmember by any bank or other institu-
tion, fee for returned cheques, any late payment assessments, other fee, 
expenses and all taxes that may be applicable, whether or not a Record of 
Charge is signed, and all other amounts payable under these Conditions.

2. YOU MUST SIGN THE CARD
For identi�cation and to prevent misuse, you must sign the Card as soon as 
you receive it and before you use it.

3. USE OF THE CARD
You may only use the Card in accordance with these Conditions and within 
the validity dates on its face. The Card is for your use only. You must not give 
the Card or your Card Account number to others or allow them to use it for 
Charges, identi�cation or any other purpose, the Company will be liable for 
all charges made with the Corporate Card.

You must not return any goods, tickets or services obtained with the Card 
for a cash refund, but you may return them to a Merchant for credit to your 
account, if that Merchant agrees or is obliged to do so.

You must not use the Card if you do not honestly expect to be able to pay 
your account in full on receipt of your monthly statement. You must not use 
the Card if you believe that the Company may be unable to pay its debts or 
that it may not be in a position to reimburse you for any business expenses.

4. LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your name depends 
on the liability program which applies to that Card. Details of your liability 
program are set out in this table:

after we receive notice, and in any case your maximum liability for 
unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) Thai Baht 
provided that you or the Company have not been involved in or bene�ted 
from misuse of the Card. You may notify us that you wish to suspend 
the use of your Card by calling the customer service number set out on 
the monthly statement. The suspension will take e�ect �ve (5)-minutes 
after we are noti�ed, and you will not be liable for any unauthorized use 
of the Card after the lapse of such �ve (5)-minute period.

7. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately if the Company’s name or billing 
addresses changes. If we send statements directly to you, you must 
notify us immediately of any changes in your name or billing address. 
We may charge an additional annual account fee for billing addresses 
outside the country in which the Card was issued to you.

8. TAXES AND DUTIES
You must pay any government tax, duty or other charge imposed by law in 
respect of the Card, your use of it or any amount debited or credited to your 
account. We may charge to your account the full amount or a reasonable 
part of that amount (as determined by us) except as prohibited by law.

9. ENFORCEMENT EXPENSES
You will pay us our reasonable costs in recovering or attempting to recover 
overdue amounts from you, including reasonable legal fees.

10. CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge will be 
converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the 
Charge is processed by American Express, which may not be the same 
date on which you made your Charge as it depends on when the Charge 
was submitted to American Express. If the Charge is not in U.S. dollars, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge 
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into 
Thai Baht. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into 
Thai Baht.

Unless a speci�c rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates that it selects from customary industry sources 
on the business day prior to the Processing date increased by a single 
conversion commission of two-point �ve percent (2.5%). If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted to us, any conversions 
made by those third parties will be at rates selected by them.

11. PAYMENTS
You must always pay us in the currency in which we bill you. If we accept late 
or part payments or any payment described as being in full or in settlement 
of a dispute, we shall not lose any of our rights under these Conditions or at 
law, and it does not mean we agree to change these Conditions. We may 
credit part payments to any of your outstanding Charges as we choose.

12. DISHONORED PAYMENTS
If a cheque or other payment instrument from or for you is not honored in 
full, you agree to pay us the dishonored amount plus our reasonable 
collection costs and legal fees, except as prohibited by law. If your account 
is paid by direct debit, the same applies to any debit we give to your Bank 
which is not paid in full.

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for con�rming the correctness of your 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. 
Additionally, you may query any Charge which you believe appears 
incorrectly on your monthly statement. Provided that (a) any such query is 
raised within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction that such 
Charge is incorrect, we will take appropriate action as described below. 
If you are unable to notify us before payment is made we will take all 
reasonable and appropriate action to resolve your billing dispute and, 
where appropriate, recredit your Card Account.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the presentation 
of the Card and veri�cation of your signature:
(i) but you or the Company notify us that you did not incur such Charge, 

we will cancel such Charge or, if payment has already been made, 
we will recredit your Card account unless we can prove that it arose 
as a result of your or the Company’s actions; or

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

If a Merchant issues a credit for a Charge, we will credit the amount to your 
account on receipt. If we agree to give you a temporary credit for a disputed 
amount, you must pay us for all other Charges. Unless required by law, we 
are not responsible for goods or services obtained with the Card, or if any 
Merchant does not accept the Card. You must raise any claim or dispute 
directly with the Merchant concerned. You are not entitled to withhold 
payment from us because of such claim or dispute.

14. RENEWAL CARDS
We shall issue you with a Renewal Card when the current Card expires. You 
agree to pay the annual Card fee (if any) when we bill you until you tell us to 
stop, and destroy the Card

15. EXCHANGE CONTROL, TAX AND LEGAL REQUIREMENTS
You must comply with exchange control, tax and any other laws which 
apply to your use of the Card. We may provide information regarding 
Charges to your account made outside Thailand to any governmental 
authorities upon their request.

16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Card any 

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

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

 You acknowledge that some of your Personal Information may be 
collected without your consent in accordance with the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or disclosure of your 
Personal Information, which is  pursuant to these Terms and Conditions 
and necessary for the provision of our products or services, or where 
you request that we suspend our use of your Personal Information 
necessary for the provision of our products or services: (1) we may not 
be able to provide you the Card, products or services that you require; 
(2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent to the disclosure of Personal Information that you have 

provided us to: (a) companies within the worldwide American Express 
group of companies (“Amex Group companies”); (b) your employer; 
(c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; 
(d) third parties who process transactions submitted by Service 
Establishments on the American Express network where you use the 
Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex 
Group companies may engage; (f) the providers of services and 
bene�ts associated with your Card; (g) consumer credit bureaus, credit 
information companies, consumer reference agencies, collection 
agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) 
who accept the Card in payment for goods and/or services purchased 
by you; (i) parties who distribute the Card; (j) co-branded partner of 
Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card; 
(k) banks, �nancial institutions, government agencies, statutory boards 
or authorities in Thailand or elsewhere; (l) anyone to whom we may 
transfer contractual rights; and/or (m) any other party approved by you 
or to whom we consider it in our interests to make such disclosure. 

C. Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent to the collection, use or disclosure of Personal Information, 

including information aggregated or combined with other information, 
such as your identity and transaction pattern data, for any of the 
following purposes: (a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Card; (b) delivering our products and services to you, 
including but not limited to the management, administration, service 
and operation of your Card; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone calls between you and 
us; (d) conducting data analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Card; (f) managing the bene�ts and/or 
insurance programs in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of our third party 
business partners; (h) managing risks relating to our business, 
including credit risk, fraud risk and operational risk; (i) any actual or 
proposed purchase, sale, lease, merger or amalgamation or any other 
acquisition, disposal or �nancing of any Amex Group companies or a 
portion of such company or of any of the business or assets of such 
company; and (j) complying with legal or regulatory requirements.

 You agree that your Personal Information may also be collected, used or 
disclosed for other purposes: (1) for which you give your speci�c 
permission; (2) as required by law; or (3) permitted under the terms of 
the PDPA.

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

membership, you will update American Express of any change to 
your Personal Information, and assist American Express to ensure 
that your Personal Information such as personal background details 
(e.g. job or business information) and/or latest �nancial information 
(e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding to American 
Express’ request (which may be made from time to time) for your 
updated Personal Information.

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

(2) refer a third party to us; or (3) where you purchase goods and/or 
services on behalf of a third party, you con�rm that you have informed 
that third party and obtained all necessary consent in accordance 
with applicable laws (including the PDPA) from that third party to 
the disclosure to us and/or processing of his or her information by us 
and such other parties set out in section B (Disclosure of Personal 
Information) above. 

F.  Marketing
 We and other Amex Group companies may use your Personal 

Information to identify goods and services in which you may be 
interested; and market o�ers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such 
goods and services. You agree that your consent will remain in place 
until you withdraw it or you cease being a Cardmember. You may at any 
time opt out of such marketing o�ers by: (1) contacting our Customer 
Care Professional at telephone 02 273 5566; or (2) logging into your 
Card account at www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to ensure that the 
information we hold about your marketing preferences is up to date.

G.  Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our a�liates to make whatever credit investigations 

about you which we deem appropriate. We may disclose information 
relating to you to credit bureau companies as required by the Credit 
Information Business Act 2002 (B.E. 2545) as amended from time to 
time. We may ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on your credit history 
or any other information as allowed under the Credit Information 
Business Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning your 
Card may be furnished by us to credit information company(ies) or any 
other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal Information we received about you with our 

a�liates or consumer credit bureaus, including but not limited to any 
credit or other information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other assessments. We 
may inform the bureaus of the current balance on your Card and we 
may tell them if you do not make payments when due. They will record 
this information and may share this with other organisations in 
accordance with their legal powers and obligations. Where we disclose 
your Personal Information in accordance with this section G, you agree 
and accept that we may inform you of any such disclosure using such 
method and format as deem appropriate.

H.  Electronic or Telephone Communication
 If you contact us by any electronic means, we may record the telephone 

number or internet protocol address, associated with that means of 
contacting us at the time. We may also monitor and/or record 
telephone calls between us to assure the quality of our customer 
service.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to 

countries outside Thailand for the purposes set out in section C 
(Purposes of Collection, Use or Disclosure) above.  

 You agree to the transfer of your Personal Information outside Thailand 
to jurisdictions that may not protect your Personal Information to 
the standards under the PDPA. We will take appropriate steps to ensure 
the same level of protection for your Personal Information in other 
jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes described herein for 

as long as is appropriate for our business or legal purposes, which is the 
life of your Card membership plus 11 years after termination of your 
Card, unless otherwise required by applicable law. 

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

your consent to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information, unless there is a restriction of the withdrawal of consent 
by law or the contract that bene�ts you; (b) request the access to 
and/or obtain a copy of information held by us about you or your 
Card or the disclosure of details on how your Personal Information may 
be collected without your consent; (c) request the transfer of your 
Personal Information in machine readable formats to other parties; 
(d) object to the collection, use or disclosure of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of your Personal 
Information under such circumstances as set out in the PDPA; 
(f) request the suspension of use of your Personal Information under 

such circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure 
your Personal Information remains correct, up-to-date, complete and 
not misleading, and if we reject your request, we will in accordance with 
Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for 
rejecting your request; and (h) �le a complaint if we, our employees, or 
contractors breach or violate the PDPA or other noti�cations issued in 
accordance with the PDPA.

 You agree that Amex may impose a reasonable charge to cover the 
costs of complying with the requests (b) and (c) above. Please make 
such requests in writing to the Data Privacy O�cer, whose details are 
set out in section L (Data Privacy O�cer) below. 

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

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

Data Privacy O�ce, S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

M.  Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using or disclosing your 

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

 Please note that your request to withdraw consent for us to collect, use 
or disclose your Personal Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our products and services 
may impact your use of products and services as mentioned in 
Condition A. above.

17. AUTHORISATION & SUSPENSION
We have the right to refuse authorization for any Charge you wish to 
make. Also we may discontinue or suspend your use of the Card to make 
Charges, or for any purpose, inside or outside Thai territory at any time, 
and without notice to you or for any reason relating to the credit status of the 
Cardmember, the Company or the Card Account, value or type of 
the transaction, balance outstanding, fraud, dishonesty or otherwise in 
accordance with the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

18. CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. Your cancellation 
will not be e�ective until you or the Company notify us in writing, and 
we acknowledge receipt. On cancellation, you must destroy the Card 
immediately. You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit of pro-rata 
portion of your annual Card Account fee. The Card remains our property 
and we can cancel your right to use it at any time if you are in breach of 

the Conditions or for any reason relating to the credit status of your 
Card account or for reasons of fraud or dishonesty or where otherwise 
permitted by law. The Card will be cancelled as soon as you stop being 
employed by the Company. If we have revoked the Card and there are 
no amounts outstanding to your Account remaining unpaid we will refund 
a prorate portion of the annual fee (if any). We may inform Merchants 
of cancellation. If the Card is cancelled or expires, you must not use it for 
any purpose, and you must destroy it at once. You must hand it over to any 
Merchant who so requests or to any third party we nominate.

19. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of 
our obligations in connection with your Card Account or your use of the 
Card and, as a direct result, you su�er loss or costs, we will be liable to 
you for that loss or cost only but not otherwise. In particular we will not 
be liable for consequential loss or any other loss or damage not directly and 
naturally resulting from the failure, including damages which may �ow 
from special circumstances. In any event, we will not be responsible 
for losses or costs caused by any third party including (for example only) 
those resulting from mechanical or systems failure a�ecting such 
third parties.

20. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to change these Conditions at any time by giving 
you thirty (30) days advance notice, or seven (7) days if urgent, or 
any longer period required by law. By keeping or using the Card after 
noti�cation, you agree to the change. If you do not accept any change to 
these Conditions you must cancel the Card by notifying us immediately 
and destroying it. We will then refund a pro-rata portion of the annual fee 
(if any). You will still be liable for all Charges incurred before the Card is 
destroyed.

21. GENERAL
(a) You will be deemed to have received any billing statement or notice 

we give you under these Conditions on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day after we send it. 

(b) A certi�cate signed by one of our o�cers stating the amount you 
owe us under these Conditions is proof of such amount. A copy of a 
micro�lm of any document relating to your account with us or 
produced from data received by us electronically from a Merchant’s 
point-of sale terminal or from you, shall be admissible to prove 
the contents of that document for any purpose.

(c) We may assign our rights under this agreement at any time without 
your consent.

• This Card is valid for the person whose name appears on the front unless 
cancelled by American Express (Thai) Company, Limited with Limited 
Liability in the USA. A Renewal Card will be sent to you before the expiry 
date.

• This new American Express Meeting Card is valid for the period shown 
on this Card. Your Cardmembership fee will be billed annually.

• The purchases you make with the Card will be itemized on your monthly 
Card statement. Full payment is due on receipt of your monthly 
statement.

• Protect the Card from loss or theft. If the Card is lost or stolen, call your 
nearest American Express O�ce immediately.

• To help ensure that the magnetic strip on the Card remains fully 
functional, avoid contact with other magnetic objects and magnetic 
strips.

• If the Card ever becomes worn or damaged, call 0 2273 5566 for a 
replacement Card.

• When you receive the Replacement Card, destroy the original Card.
• Do not forward this Card to another address either within or outside 

Thailand. If the person for whom the Card is intended is not at your 
address and requires the Card, please contact American Express at 
0 2273 5566. Our local o�ce will endeavor to contact the Cardmember 
and issue a new Card through the Emergency Card Replacement 
network worldwide.

SOME IMPORTANT POINTS
YOU SHOULD KNOW ABOUT THE CARD

Payment of Charges is due upon receipt of our monthly statement by 
you or the Company. The monthly statement will be sent to you or the 
Company at least ten (10) days prior to the payment date.

5. LIQUIDATED   DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, to charge you 
liquidated damages of one point three three percent (1.33%) per month 
on any Charge appearing in a monthly statement for which we have not 
received full payment by the date of the next statement. The liquidated 
damages will appear as a Charge in the next statement.

6. LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or if a Renewal Card 
has not been received or if you suspect that the Card is being used without 
your permission. You will not be liable for any unauthorized Charges made 
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(d) No waiver or amendment of these Conditions is valid unless we have 
agreed to it in writing.

(e) The laws of Thailand govern these Conditions. If there is any di�erence 
between the English language text of these Conditions and the Thai 
language text, unless otherwise required by law, the English language 
text shall be conclusive
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