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

เพื่อความปลอดภัย โปรดลงลายมือชื่อของท่าน

ที่ด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร

THE AMERICAN EXPRESS® 
CORPORATE CARD

Cardmember Agreement 
American Express (Thai) Company

C O N D I T I O N S
IMPORTANT: Before you sign or use the enclosed American Express 
Corporate Card, read this Agreement thoroughly because by either 
accepting, signing or using the Card, you will be bound by everything 
written herein. Your use of the Card shall be governed by this Agreement. 

As you read this Agreement, remember that the words “you”, “your”, 
or “Cardmember” refer to the individual named on the enclosed 
Card. The word “Company” means the institution, body, firm or 
incorporated company in whose name the Corporate Account has 
been established. The words “we”, “our” and “us” refer to American 
Express (Thai) Co., Ltd.

When we use the term “Card”, we are referring to the American Express 
Corporate Card issued to you. The words “Card Account” mean the 
account of the Corporate Cardmember and the words “Corporate 
Account” mean the account established for the Company. If you are 
the individual who asked us to issue a Card, you will be called the 
Cardmember and you will have an account with us. The Cardmember 
and the Company agree to be bound by all the terms and conditions 
of this Agreement.

All fees quoted in this Agreement are subject to Value Added Tax at the 
rate stipulated by law.

1.  ACCEPTING THE AGREEMENT
If you agree to be bound by this Agreement, you should sign the Card 
immediately upon receiving it. If you do not wish to be bound by 
the terms and conditions of this Agreement, cut the Card in half and 
return both halves to us. Unless you do so, we will assume that you 
have accepted the terms and conditions of this Agreement. If you do 
sign the Card, you should not use it prior to the valid date or after the 
expiration date embossed on the face of the Card.

By signing your name on the Card, it means that the Company and 
the Cardmember agree to be bound by all the terms and conditions of 
this Agreement. 

2.  USE OF CARDS AND LIABILITY FOR CHARGES
All amounts charged to a Card Account will be called “Charges” in this 
Agreement. Charges include, without limitation, any purchase of goods, 
services or other items, annual, renewal, replacement, or other fees for 

halves of such Cards to us. We will then give you a refund or credit of a 
pro-rata portion of your annual Card Account fee.

18. LAW THAT APPLIES
This Agreement and all matters arising out of the issuance or use of the 
Corporate Card shall be subject to the laws of Thailand, and any dispute 
arising out of this Agreement will be submitted to the Civil Court in 
Bangkok or a court of competent jurisdiction.

19.  CONTROLLING LANGUAGE
In the event this Agreement is translated from English to any other 
language, the English language version shall prevail in the construction 
and interpretation hereof, and in all discrepancies in language.

20. THE NATIONAL CREDIT BUREAU CO., LTD. AND OTHER
CREDIT REFERENCE AGENCIES
I hereby give my consent to the The National Credit Bureau Co., Ltd. 
(“NCB”) or other credit reference agencies, banks, financial institutions 
or other juristic persons who are members of NCB, to disclose 
my personal information and/or credit information and/or other 
information which I have with NCB, banks, financial institutions and 
other juristic persons who are members of NCB, or other reference 
agencies at all times, which will be for the benefit of banks/companies in 
this consideration of whether to grant, continue to grant or review the 
loans/credit facilities or for other purposes as stated by law.

IMPORTANT: You are asked to carefully read the Conditions detailed 
on the reverse of the Card and this form. By signing and using the Card, 
you are accepting the Conditions printed in this form. When signed 
by the person named thereon, this Card is valid for the person shown 
unless canceled or revoked by the Issuer. A Renewal Card will be sent 
to you before the expiration date. Please note, the Card is valid until the 
end of the expiry date month.

Your American Express Corporate Card statement represents cash 
which has been advanced in payment of services you have received. Full 
payment is due on receipt of your monthly statement in accordance with 
the Agreement shown on the reverse hereof. Protect the Card from loss 
or theft. Telephone 02273 5566 to report loss.

Card, monthly installments on an extended payment plan, interest (if 
any), charges for services rendered directly to the Cardmember by any 
bank  or other institution, fees for returned cheques, any late payment 
assessments, other fees, expenses and all taxes that may be applicable. 
You will be liable for all charges you make with the Corporate Card. The 
Company named in this application is also liable to American Express 
(Thai) Co., Ltd. for charges which it authorizes you to make and which 
were used for the Company’s business purposes unless and until the 
Company reimburses you for such charges.

Charges may be made only at “Service Establishments”. A Service 
Establishment is any service, industrial, commercial or other 
establishment authorized by us or our affiliated companies to accept the 
Card. When a Service Establishment accepts the Card for a Charge, it 
will issue a “Charge Record Form” which you and the Company agree 
will be proof of the Charge. The format and design of the Charge Record 
Form, and whether your signature is required, shall be determined solely 
by the Service Establishment, our affiliated companies and us.

You agree that, when requested by a Service Establishment at which 
you wish to make a Charge, you will sign the Charge Record Form 
with the same signature that is written on the signature panel on the 
back of the Card. Failure to do so will not relieve you from liability for 
the Charges.

No other person is permitted to use the Card issued to you for Charges, 
for identification, or for any other reason. If you or the Company have 
let someone else use the Card or you have voluntarily relinquished 
physical possession of the Card, this will not affect your liability to us for 
payment of all Charges made with the Card issued to you. You agree not 
to sell or return for a cash refund any merchandise, tickets or services 
obtained with the Card. However, you may return an item or ticket to 
a Service Establishment for a credit to the Card Account if the Service 
Establishments permits such returns. You and the Company agree that 
Service Establishments may seek authorization from us or our affiliated 
companies before accepting any Charges. We reserve the right to deny 
authorization of any Charge you wish to make. Also, we may discontinue 
or suspend your use of the Card to make Charges, or for any other purpose, 
inside or outside Thai territory at any time, and without notice to you 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.

3.  IMMEDIATE PAYMENT
We will send a monthly statement of Charges made by the use of the 
Cards to the Company, and (if the Company has so indicated on the 
Corporate Account Application) we will send the Cardmember a 

by us to credit information companies, other reference agencies, 
or other financial institutions. The information provided to a credit 
bureau or reference agency will be available to other organisations for 
the purpose of assessing your credit worthiness should you apply for or 
continue to receive credit facilities or act as a surety for credit facilities 
from such organizations (“credit decisioning”).  

Information supplied in your application and information about your 
account may be disclosed confidentially to: 
(i) other companies in the American Express group or its licensees 

worldwide including any party whose name or logo appears on 
the Card issued to you: 

(ii) reputable third parties employed by any of the American Express 
group to provide it with administrative services in connection 
with the operation of customer accounts and account services 
such as delivery of reward, printing of statement of account, 
collection process, and etc.:

(iii) our suppliers and to organizations who accept the Card in 
payment of goods and/or services purchased by you, in order to 
administer and service your account, process and collect charges 
on it and manage the benefits or insurance programs in which 
you are enrolled; and 

(iv) bank or financial institutions, government agency, statutory 
board or authority in Thailand or elsewhere.

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

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

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

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

17.  RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Cardmembership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 

monthly statement of the charges on his Card Account, at least ten 
(10) days prior to the payment date. You will be liable for all charges 
you make with the Corporate Card. The Company named in this 
application is also liable to American Express (Thai) Co., Ltd. for 
charges which it authorizes you to make and which were used for 
the Company’s business purposes unless and until The Company 
reimburses you for such charges.

All Charges are due for payment in full, pursuant to Section 4 
hereunder entitled “Payment”, immediately on receipt of our monthly 
Statement of Account. You should notify us immediately in writing of 
any change in the billing address.

4.  PAYMENT
(a)  Direct Debit System of Payment:
 When you apply for the Card, you and the Company may agree 

to authorize a Bank or Financial Institution (the “Bank”) to 
directly debit a bank account (the “Bank Account”) you and/ 
or the Company have designated and established with the Bank 
for the total amount for Charges shown as being owed to us on 
your monthly Statement of Account. You and the Company must 
notify us immediately any time you change the Bank Account 
in connection with your direct debit authorization. You and 
the Company agree to pay any fees or charges imposed by the 
Bank for services rendered in connection with your direct debit 
authorization. The monthly Statement of Account will be sent 
to you or the Company at least ten (10) days before we instruct 
the Bank to debit the Bank Account for the Charges you and 
the Company owe us. The monthly Statement of Account will 
indicate when the Bank will debit the Bank Account.

(b)  Payment by Cash, Cheque, Money Order or Bank Draft:
 If you or the Company wish to pay us by cash, cheque, money 

order or bank draft, you and the Company agree to pay us, upon 
receipt of your monthly Statement of Account, the total amount of 
the Charges shown in the Statement as being owed to us.

(c)  Currency of Payment:
 You or the Company must pay us either with Thai currency or 

with a money order payable in Thai Baht, or with a bank draft 
or a cheque drawn on a Thai bank and payable in Thai Baht. If 
we decide to accept payment made in some other form or other 
currency, your payment will not be credited to the Account 
until such payment is converted into Thai Baht. The amount of 
Thai Baht so obtained will be credited to your Card Account. 
We reserve the right to charge you and the Company any costs 
and expenses including foreign exchange conversion and other 
related currency fluctuation costs or losses which we may incur 
as a result of converting such payment into Thai Baht.

You and the Company shall continue to be liable for all fees and 
Charges made to your Card Account.

13.  THE CARD REMAINS OUR PROPERTY
The Card remains our property and we can revoke your right to 
use it any time if you are in breach of the Cardmember Agreement or 
for any reason relating to the credit status of the Cardmember or the 
Company or the Card Account or for reasons of fraud or dishonesty or 
where otherwise permitted by the law. If we have revoked the Card and 
there are no amounts outstanding to your Account remaining unpaid 
we will refund a pro-rata portion of your annual Card Account fee. We 
may list revoked Cards in our “Cancellation Bulletin”, or otherwise 
inform Establishments that the Card issued to you has been revoked 
or cancelled.

If we revoke the Card or it expires or if the Corporate Account is 
cancelled, you or the Company must return it to us if we request. Also, 
if a Service Establishment asks you to surrender an expired or revoked 
Card, you must do so. You may not use the Card after it has expired or 
after it has been revoked.

The revocation, repossession or request for the return of the Card is 
not, and shall not constitute, any reflection on your character or the 
Company’s or your credit worthiness and we shall not be liable in any 
way for any statement made by any person requesting the return or 
surrender of the Card.

14.  RECEIPT OF NOTIFICATION
Any statement or notice referred to in these Conditions shall be 
deemed to have been receipt by you on the earlier of the date of 
actual receipt and the second day following the date of its posting 
by ordinary mail or messenger delivery to the last address notified 
to us by you.

15.  PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identification Number (P.I.N) 
to enable the Card to be used in an automatic teller cash dispensing 
machine. You shall not disclose this number to any other person 
and you shall accept full responsibility for all Charges made by 
any person and processed on the automatic teller cash dispensing 
machine. You shall accept our record of all Charges so incurred as 
conclusive evidence of the same, which shall be binding on you for 
all purposes.

16.  CARDMEMBER INFORMATION AND CONSENT
You authorise us and our affiliates to make whatever credit investigations 
about you which we deem appropriate. We may ask credit information 
companies or other reference agencies for information on your credit 
history, and information concerning your account may be furnished 

5.  IRREGULAR PAYMENTS
We may, at our discretion, accept late or part payment, or any payment 
described as being in full or in settlement of any dispute. However, 
our acceptance of such payments shall not prevent us from enforcing 
any of our rights under this Agreement or under law to collect the 
amounts due hereunder, nor shall such acceptance operate as consent 
to the modification of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and fifty (750) Thai 
Baht (subject to VAT) to compensate us for our additional expenses in 
respect of each payment by or for you or the Company which is not 
honored in full. If you have agreed to pay us by Direct Debit and if our 
debit instruction to the Bank is not honored in full for any reason, a 
handling fee of two hundred (200) Thai Baht (subject to VAT) will be 
levied. Such charges will be debited to your Card Account.

6.  LATE PAYMENT ASSESSMENT
If we do not receive full payment of the Charges shown on the monthly 
Statement of Account by the date on which the next monthly Statement 
of Account (the “Second Statement”) is made up, the unpaid balance of 
such Charges will be designated in the Second Statement as “Previous 
Balance”. If we have not received the full payment of the “Previous 
Balance” shown on the Second Statement within approximately thirty 
(30) days after such amount was billed, the unpaid amount will be 
treated as delinquent. The late payment assessment will be charged at 
the rate of one point five percent (1.5%) (subject to VAT) per month, on 
any delinquent amount until we receive full payment of it. We may take 
such action as we consider necessary for the recovery of unpaid Charges 
and otherwise to protect our interests in respect of the issue and use of 
any Card and provision of Card facilities. You and the Company agree 
to indemnify us fully against all costs and expenses (including legal 
fees) which we incur in respect of such action under these Terms and 
Conditions.

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

Unless a specific rate is required by applicable law, you understand and 
agree that the American Express treasury  system will use conversion 

If a Service Establishment issues a credit slip in respect of a Charge, we 
will, upon receipt, credit the amount shown on that credit slip to the 
Card Account. No claim against a Service Establishment shall entitle 
you to any offset or counter-claim against us.

We shall not be liable to you or the Company for any defect in any 
goods or services supplied to you by a Service Establishment, or for 
any refusal of a Service Establishment to honor or accept the Card.

10.  LOST OR STOLEN CARDS
You and the Company agree to notify us at once if the Card is lost, 
stolen, or if you suspect it is being used without your permission. 
Provided that you have acted in good faith, your liability to us arising 
out of any unauthorized use of the Card prior to such notification 
shall be limited to one thousand (1,000) Thai Baht. If the lost Card is 
subsequently retrieved, it shall not be used. A Replacement Card will 
be issued to you. The Replacement Card and its subsequent renewals 
shall be used instead. You shall report the retrieval of the original Card 
to us immediately, and you shall cut such original Card in half and 
return both halves to us.

We shall suspend the authorization of your Card within five 
(5)-minutes of any such notification made to the customer service 
number set out on the Statement of Account. You will not be liable 
for any unauthorized use of the Card after the lapse of such five 
(5)-minute period.

11.  RENEWAL AND REPLACEMENT CARDS
The Card will be valid until the expiration date printed on the face of 
the Card. By accepting the issuance of this Card, you or the Company 
are requesting us to issue to you a Renewal or Replacement Card 
before the current Card expires. We will bill renewal fees annually. 
We will continue to issue Renewal or Replacement Cards, until such 
time as you or the Company advise us in writing to cancel your Card 
Account or the Corporate Account.

12.  CHANGING THIS AGREEMENT
We may from time to time amend these Conditions by giving written 
notice to you or the Company of any such amendment at least 
thirty (30) days in advance or seven (7) days if urgent. You and the 
Company agree to be bound by any such amendment if you keep or 
subsequently use the Card after you have received our written notice.

If you or the Company do not wish to be bound by any 
such amendments, you or the Company may cancel your 
Cardmembership and terminate this Agreement by cutting the 
Card in half and returning both halves to us. We will then give you 
or the Company a credit of a pro-rata portion of your annual fee. 

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 five percent (2.5%). If 
Charges are converted by third parties prior to being submitted to us, any 
conversions made by those third parties will be at rates selected by them.

8.  EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You and the Company agree to comply with all exchange control or 
similar regulations in force from time to time, which may apply to the 
use of any Card, and to indemnify us in respect of any loss, claim or 
expense incurred by us as a result of non-compliance with any such 
regulations. We may provide information regarding Charges on your 
Card Account made outside of Thailand to the Thai government 
banking authorities upon their request.

9.  BILLING ERRORS OR INQUIRIES/PROBLEMS WITH  
 GOODS AND SERVICES
You and the Company are responsible for confirming the correctness 
of each monthly statement of the Card Account. You and the Company 
agree that you and the Company will try to notify us of any billing 
discrepancy within ten (10) business days of receipt of your Statement 
of Account. We will take reasonable steps to assist you by providing 
information in relation to Charges made to the Card Account. After 
such period of ten (10) business days, you may still question any 
Charge incorrectly appearing on your Statement Account within sixty 
(60) days of the date you received the Statement, provided that you 
can reasonably prove to our satisfaction that such Charge is incorrect.

If a Charge is incurred in respect of your Card Account without the 
presentation of the Card and verification of your signature:
(a) 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

(b) and you or the Company cancel an order to purchase goods or 
services by informing the Service Establishment and us of your 
intention within forty five (45) days of making such order or 
within thirty (30) days of the date agreed in writing for the 
delivery of goods or the provision of such services, we will cancel 
such Charge if you or the Company can establish, by providing 
supporting evidence, that the provider of the goods or service 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 offshore.
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บัตรบริษัท
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

American Express (Thai) Company Limited
®Registered Trademark of American Express Company

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.

ข้อควรระวัง!!
- กรณีบัตรหายให้รีบแจ้งอายัด เนื่องจากท่าน และ/หรือ บริษัท  
 (ขึ้นอยู่กับประเภทความรับผิดชอบ) ต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่าย 
 ก่อนแจ้งอายัด
- หากช�าระไม่ครบหรือช�าระล่าช้า ท่าน และ/หรือ บริษัท  
 (ขึ้นอยู่กับประเภทความรับผิดชอบ) จะถูกเรียกเก็บค่า 
 ธรรมเนียมช�าระล่าช้ากว่าก�าหนด
- โปรดท�าความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงลายมือชื่อ 
 หลังบัตร



สัญญาการเป็นสมาชิกบัตร 

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

(ไทย) จ�ากัด

เ       งื่       อ       น       ไ       ข

ข้อความส�าคัญ : ก่อนที่ท่านจะลงลายมือชื่อใน 
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือน�าบัตรบริษัท 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งแนบมาด้วยนี้ไปใช้ กรุณา 
อ่านสัญญาฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ก็เพราะ 
ไม่ว่าจะโดยการยอมรับบัตร การลงลายมือชื่อหรือ 
การน�าบัตรไปใช้ ท่านจะต้องถูกผูกพันโดยข้อ 
ตกลงทุกๆ ข้อที่ก�าหนดลงในเงื่อนไขนี้ สัญญา 
ฉบับนี้จะครอบคลุมถึงข้อก�าหนด เงื่อนไขต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการที่ท่านจะน�าเอาบัตรไปใช ้

เมื่อท่านอ่านสัญญานี้ โปรดจ�าไว้ว่า ค�าว่า “ท่าน”  
“ของท่าน” หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง 
บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่บนบัตรบริษัทอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรส ที่แนบมาด้วยกันนี้ ค�าว่า “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค์กร ห้างหุ้นส่วน  
จ�ากัด ซึ่งมีชื่อของบริษัทใช้ในการเปดบัญชีบัตร 

บริษัท ค�าว่า “เรา” “ของเรา” และ “แก่เรา” หรือ  
“กับเรา” หมายความถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส  
(ไทย) จ�ากัด

เมื่อใช้ค�าว่า “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัท 
ซึ่งได้ออกให้แก่ท่าน ค�าว่า “บัญชีบัตร” หมายถึง 
บัญชีสมาชิกบัตรบริษัท และค�าว่า “บัญชีบริษัท” 
หมายถึงบัญชีจัดตั้งขึ้นเพื่อบริษัท หากท่านคือ 
บุคคลซึ่งขอให้เราออกบัตรให้ ท่านจะถูกเรียกว่า 
“สมาชิกบัตร” แล้วท่านจะมีบัญชีกับเรา สมาชิก
บัตรและบริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตาม
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขโดยสัญญาฉบับนี้ทุก
ประการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเบี้ยปรับที่ระบุอยู่ใน
สัญญาฉบับนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบ

1.  การยอมรับข้อสัญญา
ถ้าหากท่านยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ 
ท่านพึงลงลายมือชื่อในบัตร ในทันทีที่ได้รับบัตรมา 
ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนตามข้อ
ก�าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ขอให้ท่านตัด 

บัตรออกเป็นสองส่วน และส่งชิ้นส่วนทั้งสองส่วน 
นั้นคืนให้แก่เรา มิฉะนั้นแล้วเราจะถือว่า ท่านได ้
ยอมรับข้อก�าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ใน
กรณีที่ท่านได้ลงลายมือชื่อในบัตรแล้ว ท่านจะ
น�าเอาบัตรนี้ไปใช้ก่อนหน้าวันที่บัตรนั้นเริ่มมี
ผลบังคับใช้ หรือภายหลังจากวันที่บัตรนั้นหมด
อายุตามที่ปรากฏเป็นตัวอักษรนูนด้านหน้าของ
บัตรนั้นไม่ได้

การลงลายมือชื่อในบัตรตามข้อสัญญานี้ ถือว่า
บริษัทและสมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามข้อก�าหนด 
และเงื่อนไขของสัญญานี้ทุกประการ 

2. การใช้บัตรและความรับผิดในค่าสินค้าและ
บริการ

ในสัญญานี้ ค่าสินค้าและบริการที่ได้สั่งจ่ายโดย 
ใช้บัญชีบัตรจะถูกเรียกว่า “ค่าสินค้าและบริการ” 
ค่าสินค้าและบริการรวมตลอดถึงและไม่จ�ากัด 
อยู่แต่เฉพาะจ�านวนเงินจากการซื้อสินค้า การ
เรียกใช้บริการหรือสิ่งอื่นใด ค่าธรรมเนียมรายป ี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรต่ออายุการออกบัตร 
ให้ใหม่ รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัตร 
การผ่อนช�าระเงินรายเดือน ตามแผนขยายระยะ 

เวลาการช�าระเงินและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม 
ที่ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเป็นค่า 
บริการที่ได้จัดหาให้แก่สมาชิกบัตรโดยตรงค่า 
ธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มีการคืนเช็คที่ 
เรียกเก็บเงินไม่ได้ ค่าปรับในกรณีที่ผิดนัดช�าระ 
หนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดและภาษีอากร 
ใดที่อาจต้องมีการเรียกช�าระ ท่านจะต้องรับผิดชอบ 
ต่อรายการใช้จ่าย ทั้งหมดที่ท่านกระท�าจากการ 
ใช้บัตรบริษัท บริษัทที่มีชื่อปรากฎในใบสมัครนี ้
มีความรับผิดชอบต่อ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
(ไทย) จ�ากัด ส�าหรับรายการใช้จ่ายที่ได้อนุมัติให้
ท่านใช้เพื่อจุดประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ นอกเสียจากว่าบริษัทฯ ได้เบิกจ่ายให้ท่าน 
โดยตรงส�าหรับรายการใช้จ่ายๆ แล้ว

การซื้อสินค้าและบริการจะท�าได้เฉพาะที่ “สถาน
ธุรกิจ” เท่านั้น สถานธุรกิจ คือสถานที่ให้บริการ 
สถานประกอบการอุตสาหกรรม สถานประกอบ
การค้า หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา 
หรือบริษัทในเครือของเรา ได้ให้อ�านาจไว้เพื่อการ 
ยอมรับบัตรได้ เมื่อสถานธุรกิจได้ยอมรับบัตรเพื่อ 
เป็นการช�าระค่าซื้อสินค้าและบริการโดยการใช้
บัตร สถานธุรกิจดังกล่าวจะออก “แบบฟอร์มการ 

บันทึกค่าสินค้าและบริการ” ให้ ซึ่งท่านและบริษัท 
ตกลงยินยอมว่าแบบฟอร์มดังกล่าวจะเป็นหลักฐาน 
ที่แสดงถึงการซื้อสินค้าและบริการโดยการใช้ 
บัตร สถานธุรกิจหรือบริษัทในเครือของเราและ 
ทางเราจะเป็นผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจแต่เพียง
ฝ่ายเดียวถึงรูปฟอร์ม และสาระรายละเอียดของ
แบบฟอร์ม บันทึกค่าสินค้าและบริการ และความ
จ�าเป็นที่ว่าท่านจะต้องลงลายมือชื่อไว้ในแบบ
ฟอร์มบันทึกค่าสินค้าและบริการดังกล่าวนั้นหรือไม่

เมื่อสถานธุรกิจที่ท่านประสงค์จะซื้อสินค้าและ
บริการโดยการใช้บัตรได้ร้องขอท่านตกลงว่าจะ
ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มบันทึกค่าสินค้าและ
บริการโดยใช้ลายมือชื่อเป็นอย่างเดียวกันกับที่ได ้
เขียนลงไว้ในช่องส�าหรับให้ลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏ 
อยู่บนด้านหลังของบัตรการที่ท่านมิได้ปฏิบัติให ้
ถูกต้องดังกล่าว จะไม่ลบล้างความรับผิดชอบของ 
ท่านในค่าสินค้าและบริการนั้น

ท่านและบริษัทจะต้องไม่อนุญาต ให้บุคคลอื่นใด 
น�าบัตรที่ได้ออกให้แก่ท่านไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อซื้อ 
สินค้าและบริการ  เพื่อการแสดงตนหรือเพื่อเหตุผล 
อื่นใด หากท่านและบริษัทยินยอมให้บุคคลอื่นใดใช้ 

ในกรณีที่เรายอมรับการช�าระเงินในรูปแบบ
อื่น หรือเป็นเงินตราสกุลอื่นๆ เราจะยังไม่น�า
เอาการช�าระเงินนั้นเข้าบัญชีบัตรของท่าน 
จนกว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้น
เป็นเงินบาท จ�านวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมา
นั้นจึงจะถูกน�าไปช�าระบัญชีบัตรของท่าน เรา
สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวม
ถึงค่าใช้จ่ายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ และความเสียหายจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเราต้องรับภาระจาก
การแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

5.  การช�าระเงินในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตาม
ปกติ

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการช�าระเงินล่าช้า 
การช�าระเงินบางส่วน หรือยอมรับการช�าระเงิน 
จ�านวนใด ๆ ที่ระบุไว้ว่าเป็นการช�าระเงินเต็มจ�านวน 
หรือเป็นการช�าระเงินเพื่อยุติข้อพิพาทใด ๆ อย่างไร 
ก็ตาม การยอมรับการช�าระเงินในลักษณะดังกล่าว
นั้นไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้ 
หรือตามกฎหมาย ในอันที่จะเรียกเก็บเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระตามสัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับ
การช�าระเงินดังกล่าวมาแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นการ

เสนอแก่ท่าน เราจะส่งรายการเรียกเก็บเงิน
รายเดือนไปให้กับท่านหรือบริษัท ก่อนที่เราจะ 
แจ้งให้ธนาคารหักบัญชีในจ�านวนที่ท่านติด
ค้างเรา เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบ (10) 
วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุวันที่
ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การช�าระเงินโดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค  
ธนาณัติ หรือดราฟท์ธนาคาร

 ถ้าท่านหรือบริษัทประสงค์จะช�าระเงินให้กับ
เราโดยวิธีจ่ายเป็นเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ
ดราฟท์ธนาคาร ท่านและบริษัทยอมตกลงว่า 
เมื่อได้รับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนท่านและ
บริษัทจะช�าระเงินค่าสินค้าและบริการให้กับ
เราเต็มจ�านวนที่แสดงว่าท่านเป็นหนี้เราตาม
ใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น

ค. สกุลของเงินตราในการช�าระเงิน
 ท่านหรือบริษัทจะต้องช�าระเงินให้กับเราเป็น

เงินตราของไทย หรือธนาณัติซึ่งสั่งให้จ่ายเป็น 
สกุลเงินบาท หรือเป็นดราฟท์ธนาคาร หรือเช็ค 
ซึ่งขึ้นเงินได้จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งภายใน
ประเทศไทย และสั่งจ่ายเงินเป็นสกุลเงินบาท 

ค่าสินค้าและบริการทั้งหมดจะถึงก�าหนดช�าระ
เต็มทั้งจ�านวน ทั้งนี้โดยเป็นไปตามความในข้อที ่4
ข้างล่างนี้ว่าด้วยเรื่อง “การช�าระเงิน” โดยทันท ี
เมื่อท่านได้รับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจากเรา 
ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่อยู ่
ในการส่งใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน 
โดยท�าเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราทราบทันที

4.  การช�าระเงิน
ก. ระบบการช�าระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก

อัตโนมัติ
 เมื่อท่านยื่นค�าขอบัตร ท่านและบริษัทอาจตกลง 

มอบอ�านาจให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินใด 
(“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรงตามจ�านวนค่า 
สินค้าและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงว่าท่าน
เป็นหนี้เราตามจ�านวนที่ปรากฏในใบเรียก
เก็บเงินรายเดือนออกจากบัญชีธนาคารที่ 
ท่านระบุและท�าความตกลงไว้ (“บัญชีธนาคาร”) 
ท่านและบริษัทต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ของบัญชีธนาคารที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเงิน
ฝากอัตโนมัติต่อเราทันที ท่านและบริษัทตกลง
ที่จะช�าระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เก็บ
โดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากบริการที่ได้

ความไมสุจริต หรือสาเหตุอื่นใดตามที่ก�าหนด
โดยกฎหมาย หรือกฎเกณฑที่ใชบังคับแกทองที่ 
ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขต
ประเทศไทย และไมวาเวลาใดกต็าม และโดยไมตอง 
มีการแจงใหทานทราบแตอยางไร

3.  การช�าระเงินโดยทันที
เราจะจัดส่งรายงานการใช้จ่ายประจ�าเดือนของ 
การใช้บัตรบริษัทเพื่อช�าระค่าสินค้าและบริการ
ส่งถึงบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อยสิบ (10) วัน ก่อนวัน  
ก�าหนดช�าระหนี้ และหากว่าบริษัทได้ระบุไว้ใน 
ใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดส่งรายงานการใช ้
จ่ายประจ�าเดือนไปให้แก่สมาชิกบัตร ท่านจะ 
ต้องรับผิดชอบต่อรายการใช้จ่ายทั้งหมดที่ 
ท่านกระท�าจากการใช้บัตรบริษัท บริษัทที่มีชื่อ 
ปรากฎในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบต่อบริษัท 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด ส�าหรับรายการ
ใช้จ่ายที่ได้อนุมัติให้ท่านใช้เพื่อจุดประสงค์ของ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากว่า 
บริษัทฯได้เบิกจ่ายให้ท่านโดยตรงส�าหรับ
รายการใช้จ่ายแล้ว

บัตรหรือยอมให้บัตรหลุดพ้นไปจากความครอบ
ครองของท่านโดยความสมัครใจของท่านเอง 
ท่านและบริษัทจะต้องมีความรับผิดต่อค่าสินค้า 
และบริการทั้งมวล ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรนั้น 
ท่านยินยอมที่จะไม่ขายสินค้าคืน หรือขอ เงินสด 
คืนในกรณีที่ท่านได้ซื้อสินค้า  ตั๋วเดินทาง หรือ 
บริการใดๆ โดยการใช้บัตรแต่อย่างไรก็ตามถ้า 
หากว่าสถานธุรกิจนั้นยอมรับให้มีการคืนสินค้า 
นั้นได้ท่านอาจจะขอคืนสินค้าหรือตั๋วเดินทางให ้
แก่สถานธุรกิจที่ยอมรับบัตรได้ โดยที่จ�านวนเงิน 
ดังกล่าวนั้น จะถูกน�าไปหักกับจ�านวนหนี้ที่ปรากฏ 
ในบัญชีบัตรของท่าน ท่านและบริษัทตกลงยินยอม  
ว่าก่อนหน้าที่สถานธุรกิจเหล่านี้จะยอมรับค่า
ซื้อสินค้าและบริการใดๆ โดยการใช้บัตร สถาน  
ธุรกิจอาจจะขออนุมัติการใช้บัตรจากทางเรา 
หรือบริษัทในเครือของเราได้  และเราสงวนสิทธิ ์
ในอันที่จะปฏิเสธการใหอนุมัติการใชบัตรเพื่อ 
ซื้อสินคาและบริการใดๆ ของทาน และทั้งนี้เรา 
อาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใชบัตร เพื่อ 
การซื้อสินคาและบริการ หรือเพื่อการอื่นใดไมวา 
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะ ทางการเงินของสมาชิก
บัตร หรือบรษิทัหรือสถานภาพของบัญชบีัตรมูล คา 
หรือลักษณะของธุรกรรม หนี้คางช�าระ การฉอฉล 



ยินยอมตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
สัญญานี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

เราจะเรียกเก็บเงินจากท่านหรือบริษัทเป็นจ�านวน
เจ็ดร้อยห้าสิบ (750) บาท เพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย 
เพิ่มเติมของเราแต่ละครั้งที่เกิดเนื่องจากท่าน 
หรือบริษัทช�าระเงินให้กับเราแล้วแต่เราเรียก
เก็บเงินนั้นไม่ได้เต็มจ�านวน ในกรณีที่ท่านใช้ระบบ 
การช�าระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัต ิ
(4ก.) ค่าด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นเงินสองร้อย 
(200) บาท การคิดค่าชดเชยนี้ยังใช้กับกรณีที่ 
ท่านยินยอมให้เราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ท่านเพื่อช�าระหนี้ให้กับเราโดยตรง แต่ธนาคาร
ของท่านปฏิเสธไม่ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝาก 
นั้นจนครบถ้วน ตามค�าสั่งของเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผล 
ใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้ค่าชดเชยดังกล่าวจะน�า หักบัญช ี
บัตรของท่าน

6.  ค่าปรับในกรณีผิดนัดช�าระหนี้
หากว่าเราไม่ได้รับช�าระเงินค่าสินค้าและบริการ
จากท่านเต็มจ�านวนตามที่แสดงไว้ในใบเรียก
เก็บเงินรายเดือน ก่อนวันที่เราได้จัดท�าใบเรียก
เก็บเงินประจ�าเดือนถัดไป (ใบเรียกเก็บเงินใบที่

สอง) ค่าสินค้าและบริการที่คงค้างช�าระจะปรากฏ
อยู่ในใบเรียกเก็บเงินใบที่สองในรูปของ “ยอดคง 
ค้างช�าระจากงวดก่อน” ถ้าเราไม่ได้รับช�าระหนี ้
ยอดคงค้างช�าระจากงวดก่อนจนครบถ้วนตาม
จ�านวนที่ระบุอยู่ในใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง 
ภายในก�าหนดประมาณสามสิบวัน (30) วัน 
หลังจากที่เรียกเก็บเงินจ�านวนนั้นเป็นครั้งแรก 
ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นหนี้ค้างช�าระและจะถูก
เรียกเก็บเงินค่าปรับส�าหรับการผิดนัดช�าระหนี้ 
ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้า (1.5%) (อัตรานี้ยังไม ่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเดือนจนกว่าเราจะได้รับ 
ช�าระหนี้เป็นการเสร็จสิ้นค่าปรับส�าหรับการ
ผิดนัดช�าระหนี้ดังกล่าวจะมีรายละเอียดแสดง
อยู่ในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่านซึ่งค่า
ปรับที่ค้างอยู่เป็นจ�านวนเท่าใดให้ถือว่าเป็น
หนี้ค้างช�าระด้วยในการคิดค่าปรับส�าหรับการ
ผิดนัดช�าระหนี้ เราอาจจะใช้มาตรการใดๆ ตาม 
ความจ�าเป็นในอันที่เรียกคืนค่าสินค้าและบริการ 
ที่คงค้างช�าระอยู่และปกป้องผลประโยชน์ของเรา 
อันเนื่องในการออกบัตรและการใช้บัตรตลอดจน 
การให้บริการเกี่ยวกับบัตร อีกทั้งท่านหรือบริษัท 
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
(รวมทั้งค่าบริการทางด้านกฎหมาย) ที่ต้องเสีย 

ไปในการใช้มาตรการดังกล่าวให้กับเราเต็ม
จ�านวนด้วย

7.  ค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่าง
ประเทศ

ถ้าท่านใช้จ่ายเป็นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุล
เงินบาทค่าสินค้าและบริการของท่านจะถูก
แปลงเป็นสกุลเงินบาท การแปลงสกุลเงินตราจะ
ด�าเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ด�าเนิน
การบันทึกค่าสินค้าและบริการซึ่งอาจไม่ใช่วันที่
ท่านก่อให้เกิดค่าสินค้าและบริการนั้นโดยขึ้นอยู่
กับเวลาที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับแจ้งค่าใช้
สินค้าและบริการ ในกรณีที่ค่าสินค้าและบริการ
ที่เป็นเงินตราสกุลอื่นและไม่ใช่สกุลเงินดอลล่าร ์
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกล่าวจะต้อง
แปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ก่อนแล้วจึง
แปลงจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงิน
บาท ส�าหรับค่าสินค้าและบริการที่เป็นสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐจะท�าการแปลงเป็นสกุลเงินบาท
โดยตรง  เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ใช ้
อัตราแลกเปลี่ยนใดโดยเฉพาะ ท่านได้ทราบและ 
ตกลงด้วยว่าระบบปริวรรตเงินตราของอเมริกัน 
เอ็กซ์เพรสจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงกับ

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารจากแหล่งที่
เป็นที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันท�าการก่อนหน้า
วันที่ด�าเนินการบันทึกค่าสินค้าและบริการ บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
ร้อยละ 2.5 แต่ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนิน
การแปลงค่าสินค้าและบริการที่เป็นสกุลเงินตรา
อื่นก่อนที่ค่าสินค้าและบริการนั้นจะมาถึงเรา การ
แปลงสกุลเงินตราดังกล่าวจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งก�าหนดโดยบุคคลอื่นนั้น

 

8.  การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
  ต่างประเทศ

ท่านและบริษัทยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง 
ประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่คล้ายคลึงในกาลต่างๆ 
ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใช้บัตรและยินยอมชดใช้
ทางบริษัทในกรณีค่าเสียหาย หนี้สิน หรือค่าใช้จ่าย
ที่ทางเราใช้ไปเมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เหล่านั้น เราอาจเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับค่าสินค้า
และบริการจากบัญชีบัตรของท่านที่ใช้ไปนอก
ประเทศไทยต่อทางหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับ
ธนาคารของประเทศไทยที่มีอ�านาจเต็ม ตามแต่
ข้อเรียกร้องของหน่วยงานนั้น

9.  การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือข้อสอบ
ถามละปัญหาเกี่ยวกับสินค้า  
และบริการ

ท่านและบริษัทต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบเรียกเก็บเงินรายเดือน
แต่ละเดือนของบัญชี ท่านและบริษัทตกลงที่จะ 
แจ้งให้เราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไม่ 
ถูกต้องภายในสิบ (10) วันท�าการนับจากวันที่ได ้
รับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน เราจะด�าเนินการตาม 
ความเหมาะสมที่จะช่วยเหลือท่านโดยการ
เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าสินค้าและบริการที่
เรียกเก็บในบัญชีบัตรของท่าน เมื่อพ้นก�าหนด 
(10) วันท�าการนี้แล้วท่านยังสามารถทักท้วงถึง
ความคลาดเคลื่อนในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนได้ 
โดยจะต้องพิสูจน์ความผิดพลาดบกพร่องของ
รายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกล่าว แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบ (60) วันนับแต่วันที่ได้รับ
ใบเรียกเก็บเงิน
ในกรณีที่ค่าสินค้าและบริการดังปรากฏในบัญชี
บัตรของท่านเกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไม่จ�าเป็น
ต้องมีการแสดงบัตรและไม่อาจตรวจสอบยืนยัน
ลายมือชื่อของท่านได้

ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ท่านและบริษัทจะ 
ยังต้องรับผิดชอบส�าหรับค่าธรรมเนียมและค่า
สินค้าและบริการทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับ บัญชีบัตร 
ของท่านให้เสร็จสิ้นก่อน

13.  บัตรยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา
บัตรยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา และเราสามารถ
เพิกถอนสิทธิ์ของทาน ที่ใชบัตรเมื่อใดก็ไดหาก
ทานฝ่าฝืนเงื่อนไขแหงสัญญานี้ หรือดวยเหตุผล
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ
บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล 
ความไมสุจริต หรือสาเหตุอื่นใดที่เราสามารถเพิก
ถอนสิทธิดังกลาวไดตามกฎหมาย ในกรณีที่เรา
ยกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจ�านวนเงินที่
ทานคางช�าระอยูกับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียม
รายปีตามสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู เราจะคืน
ค่าธรรมเนียมบัญชีบัตรประจ�าปีตามสัดส่วนของ
เวลาเราอาจบันทึกเลขหมายบัญชีบัตรที่ถูกเพิก 
ถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ 
มิฉะนั้นเราอาจแจ้งต่อสถานธุรกิจว่าบัตรของ
ท่านได้ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกแล้ว

ใหม่ให้กับท่านเรื่อยๆ ไป จนกว่าท่านจะแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรให้เรายกเลิกบัญชีบัตรของท่าน
หรือบริษัท

12.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้
เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราว
โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านหรือ
บริษัทได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน หรือ  
อย่างน้อยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเร่งด่วน ท่านและ
บริษัทตกลงว่าจะยินยอมถูกผูกพันกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าหากว่าภายหลังที่ท่าน 
หรือบริษัทได้รับหนังสือบอกกล่าวการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงจากเราแล้ว ท่านยังคงเก็บรักษาบัตร 
หรือใช้บัตรอยู่ต่อไป

ถ้าหากว่าท่านหรือบริษัทไม่ประสงค์ที่จะยอมรับ
การถูกผูกพันตน โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดัง 
กล่าวนั้น ท่านหรือบริษัทสามารถยกเลิกสถานภาพ 
การเป็นสมาชิกบัตร และบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดย 
การตัดบัตรออกเป็นสองส่วนและส่งชิ้นส่วน 
ทั้งสองนั้นคืนให้กับเรา จากนั้นเราจะปรับคืนค่า 
ธรรมเนียมรายปีให้แก่ท่านหรือบริษัท ตามสัดส่วน 

หนึ่งพัน (1,000) บาท หากว่าท่านได้รับบัตรที่ 
สูญหายไปกลับคืนมาท่านจะไม่ใช้บัตรใบนั้นอีก 
เราจะออกบัตรใหม่ให้กับท่าน ท่านต้องใช้บัตรที่ 
ออกใหม่แทนหรือบัตรที่ได้รับการต่ออายุในปี
ต่อๆ ไปแทน ท่านต้องแจ้งการได้คืนมาของบัตร 
ใบแรกให้เราทราบทันที และท่านจะตัดบัตรแรก 
เป็นสองส่วนและส่งทั้งสองส่วนคืนมายังเรา 
เราจะระงับการใช้บัตรของท่านภายในห้า (5) นาท ี 
นับจากเวลาที่ท่านแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
ทางโทรศัพท์กับแผนกบริการสมาชิกบัตรของเรา 
ดังกล่าวข้างต้นตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ก�าหนด 
ในใบเรียกเก็บเงิน ท่านไม่จ�าต้องรับผิดในค่าสินค้า 
หรือบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร โดยมิชอบ 
ภายหลังระยะเวลาห้า (5) นาทีดังกล่าว
 

11.  การออกบัตรต่ออายุและบัตรใหม่
บัตรที่ออกให้จะใช้ได้จนกระทั่งถึงวันหมดอายุ
ซึ่งปรากฏอยู่บนด้านหน้าของบัตร โดยการยอมรับ 
การออกบัตรให้นี้ ถือว่าเป็นการที่ท่านหรือบริษัท
ได้ร้องขอให้เราออกบัตรต่ออายุและบัตรใหม่ให้
กับท่าน ก่อนหน้าที่บัตรหมดอายุลง เราจะส่ง
ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุจากท่าน
เป็นรายปี และเราจะยังออกบัตรต่ออายุหรือบัตร

บริการจากต่างประเทศจะด�าเนินการคืนให้
ภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วันที่ได้รับแจ้ง

หากสถานธุรกิจออกแบบฟอร์มเครดิตเกี่ยวกับ
ค่าสินค้าและบริการ เมื่อเราได้รับแบบฟอร์ม
เครดิตนั้น เราจะปรับคืนจ�านวนที่แสดงอยู่ใน
แบบฟอร์มเครดิตนั้นเข้าในบัญชีบัตรของท่าน 
ท่านไม่สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
เราในกรณีที่ท่านเรียกร้องค่าเสียหายจากสถาน
ธุรกิจ

เราจะไม่รับผิดชอบในความช�ารุด หรือความ
บกพร่องของสินค้าและบริการที่ได้ซื้อมาจาก
สถานธุรกิจ หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากสถานธุรกิจ
 

10.  กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
ท่านและบริษัทตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีที่ 
บัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถ้าท่านสงสัยว่าบัตร 
ถูกน�าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่าน ในกรณ ี
ที่ท่านปฏิบัติตามสมควร หนี้และความรับผิดชอบ 
ต่อเราที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรโดยมิได้รับ
อนุญาตก่อนการแจ้งให้ทราบจะจ�ากัดเพียง

(ก)  ถ้าท่านหรือบริษัทแจ้งให้ทราบว่าท่านไม่
ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดหนี้ค่าสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าว เราจะยกเลิกการเรียกเก็บเงินหรือ
ปรับคืนเงินเข้าในบัญชีบัตรในกรณีที่ท่าน
ได้ช�าระไปแล้ว ทั้งนี้เว้นแต่เราจะสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระ
ท�าของท่านหรือบริษัท

(ข)  ถ้าท่านหรือบริษัทยกเลิกค�าสั่งซื้อสินค้า
หรือบริการ โดยแจ้งให้กับสถานธุรกิจและ
เราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) 
วัน นับแต่วันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือ
ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับแต่วัน
ถึงก�าหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการใน
กรณีที่มีการก�าหนดวันส่งมอบสินค้าหรือ
บริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านหรือ
บริษัทสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าผู้ขาย
สินค้าหรือให้บริการนั้น มิได้ปฏิบัติโดยถูก
ต้องตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินนั้น หรือในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินเข้า
ในบัญชีบัตรของท่านเราจะด�าเนินการให้
กับท่านภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าเป็นค่าสินค้าหรือ



ถ้าเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือ 
ยกเลิกบัญชีบริษัท ท่านหรือบริษัทต้องคืนบัตร 
มายังเราถ้าเราเรียกร้อง และถ้าสถานธุรกิจขอให ้
ท่านมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน ท่าน 
ต้องกระท�าตาม ท่านไม่อาจใช้บัตรหลังจากบัตร 
หมดอายุ หรือหลังจากบัตรถูกยกเลิกไปแล้ว การ
ยกเลิก การยึดคืน หรือค�าร้องขอเรียกคืนบัตร 
ไม่ใช่และไม่เป็นส่วนประกอบของหลักฐานใด 
อันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของท่านหรือบริษัท 
หรือความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน และเราจะ 
ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับข้อความใดๆ ที่
เรียกร้องที่จะยึดคืนหรือขอบัตรคืน

14.  การรับหนังสือบอกกล่าว
ข้อความใดหรือหนังสือบอกกล่าวที่กล่าวถึงใน
เงื่อนไขเหล่านี้ จะถือได้ว่าท่านได้รับในวันที่ท่าน 
ได้รับหนังสือบอกกล่าว แต่ไม่ช้าไปกว่าวันที่สอง 
ถัดจากวันที่ส่งโดยไปรษณีย์ธรรมดาหรือส่งโดย
ผู้ส่งสารไปยังที่อยู่แห่งสุดท้ายที่ท่านแจ้งแก่เรา
 

15.  เลขหมายประจ�าตัวบุคคล
เราอาจก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวบุคคล (P.I.N.) 

ให้ไว้กับท่าน เพื่อประโยชน์ในการใช้บัตรถอนเงิน 
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ท่านจะ
ต้องไม่เปดเผยหมายเลขนี้ให้บุคคลอื่นทราบ 
และท่านจะต้องรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการ
ส�าหรับการใช้บัตร ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่บุคคล
ใดถอนเงินออกมาจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
ก็ตาม ท่านจะต้องยอมรับว่าบันทึกของเราที่
เกี่ยวกับการใช้บัตรถอนเงินดังกล่าวทุกๆ ครั้งนั้น 
เป็นหลักฐานอันปราศจากข้อโต้แย้งในส่วนที่
เกี่ยวกับการขอถอนเงินนั้นๆ ซึ่งจะผูกพันตัวท่าน 
ในทุกๆ ทาง

16.  ข้อมูลสมาชิกบัตรและความยินยอม
ท่านอนุญาตให้เราและบริษัทในเครือของเรา 
ด�าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเครดิตใดๆ ซึ่งเกี่ยว
กับตัวท่านได้ตามที่เราจะเห็นสมควร เราอาจขอ
ประวัติเกี่ยวกับบัญชีเครดิตของท่านจากบริษัท
ข้อมูลเครดิตหรือหน่วยงานอ้างอิงอื่น และเราอาจ
เปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านแก่บริษัท
ข้อมูลเครดิต หน่วยงานอ้างอิงอื่น หรือสถาบันการ
เงินใดๆ อนึ่ง หน่วยงานอื่นอาจขอใช้ข้อมูลที่ได้ให้
แก่บริษัทข้อมูลเครดิต หากเป็นไปเพื่อการตรวจ

สอบสถานะการเงินของท่านว่าสมควรที่จะได้รับ
อนุมัติเครดิต หรือด�ารงสถานะเป็นผู้ค�้าประกัน
ด้านเครดิตต่อไปหรือไม่ (“การพิจารณาการให้
เครดิต”) 

เราอาจเปดเผยข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในใบสมัคร และ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่านตามวิธีการเก็บ
รักษาข้อมูลที่ดีแก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท อเมริกัน 

เอก็ซ์เพรส หรือผูท้ีไ่ด้รับสิทธจิากบริษทัต่างๆ 
ภายในกลุ่มบริษทั อเมริกัน เอก็ซ์เพรส เหล่านัน้ 
ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก รวมตลอดถึง
บุคคลใดๆ ที่มีชื่อหรือเครื่องหมายที่ปรากฏ 
อยู่บนบัตรที่ออกให้แก่ท่าน 

(ข) บุคคลภายนอกที่ว่าจ้างโดยกลุ่มบริษัท  
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อด�าเนินการให้บริการ 
ด้านการจดัการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนนิ 
การจัดการบัญชีบัตรของลูกค้า ตลอดจนด้าน
การบริการบัญชีบัตรของท่าน อาทิ การจัดส่ง
ของรางวัล การจัดพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน และ
การด�าเนินการติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น  

(ค) ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้แก่เราและแก่องค์กร
ต่างๆ ที่ยอมรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในการ 
ช�าระค่าสินค้าและบริการทีท่่านสัง่ซือ้ ทั้งนี้ เพือ่ 
วัตถุประสงค์ในการบริหารและให้บริการแก่
บัญชีบัตรของท่านเพื่อด�าเนินการและเรียก
เก็บค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นและเพื่อ
จัดการผลประโยชน์หรือแผนการประกันที่
ท่านเป็นสมาชิกอยู่ และ

(ง) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตัวแทนรัฐบาล 
คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ

เราอาจตรวจสอบ และ/หรือ บันทึกการสนทนาทาง
โทรศัพท์ที่มีขึ้นระหว่างท่านและเรา เพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา 

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราไว้ในใบสมัคร และ
จากการส�ารวจข้อมูลที่ได้มาจากลักษณะการใช้บัตร
ของท่าน และข้อมูลจากแหล่งภายนอกต่างๆ ซึ่ง 
รวมถึงข้อมูลจากรายงานผู้บริโภค เพื่อใช้ในการ
พิจารณาการให้เครดิตและการบริหารจัดการของ
เรา และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา เราและบริษัท

ในเครือของเราจะใช้ข้อมูลซึ่งท่านได้กรอกไว้ใน
ใบสมัครเพื่อการโฆษณาและท�าการตลาดให้แก่ 
ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและบริษัทในเครือ 
ของเรา โดยเราจะไม่ใช้หรือเปดเผยข้อมูลของท่าน 
ต่อบุคคลภายนอกใดๆ เพือ่วตัถปุระสงค์ทางการตลาด 
โดยปราศจากความยินยอมของท่าน และจะน�าชื่อ
ของท่านออกจากรายชื่อดังกล่าว หากท่านร้องขอ
ให้ด�าเนินการเช่นว่านั้น

หากท่านเหน็ว่าข้อมูลใดๆ ทีเ่รามีอยู่เกี่ยวกับตัวท่าน 
หรือข้อมูลที่เราส่งให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือ
องค์กรอ้างอิงใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งมาที่บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด เลขที่ 388 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 ข้อมูลใดๆ ที่เราพบว่าไม่ถูกต้องนั้น จะได้รับ 
การแก้ไขให้ถูกต้องทันที

17.  สิทธิในการบอกเลิกการใช้บริการ
ท่านอาจยกเลิกการใช้บัตร และสัญญานี้ในเวลาใด 
ก็ได้โดยการตัดบัตรออกเป็นสองส่วนและส่ง 
ชิ้นส่วนทั้งสองนั้นคืนให้กับเรา จากนั้นเราจะคืน 
ค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ท่านตามส่วนของระยะ 
เวลาที่เหลืออยู่

เมื่อท่านได้รับแล้ว ท่านจึงจะช�าระเงินให้กับบริษัท 
ตามข้อตกลงบนด้านหลังของแบบฟอร์มนี้  
โปรดรักษาบัตรนี้มิให้สูญหายหรือตกอยู่ในมือของ
ผู้อื่น หากบัตรหาย กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีที่ 
โทร. 0 2273 5566 

มีกับ NCB ธนาคาร สถาบันการเงนิ หรือนติบิคุคล 
อื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของ NCB หรือตัวแทนอ้างอิง 
เครดิตอื่นๆ เมื่อใดก็ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ธนาคาร/บริษัทต่างๆ ภายใต้การพิจารณาในการ 
ให้ เริ่มให้ หรือตรวจสอบเงินกู้/สินเชื่อ หรือเพื่อ 
จุดประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด

ข้อความส�าคัญ : โปรดอ่านรายละเอยีดของเงือ่นไข 
หลังบัตรและในแบบฟอร์มนี้อย่างถี่ถ้วน เมื่อท่าน 
ลงนามและน�าบัตรนี้ออกใช้เท่ากับว่าท่านได้ยอม 
รับเงื่อนไขทุกข้อที่พิมพ์อยู่บนแบบฟอร์มนี้แล้ว 
บัตรนี้จะมีผลใช้เฉพาะกับผู้ที่เป็นเจ้าของลายมือ 
ชื่อที่พิมพ์บนบัตรเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกบัตร 
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ท่านจะได้รับ 
บัตรใหม่ก่อนที่บัตรเก่าจะถึงก�าหนดหมดอายุใช้  
อายุการใช้งานของบัตรบริษัทจะหมดลงในวัน
สุดท้ายของเดือนที่บัตรอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
ที่ส่งมาถึงท่าน คือใบแสดงจ�านวนเงินสดที่บริษัท
ได้ช�าระล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้แก่ค่าสินค้าและ
บริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะส่งถึงท่านเดือนละครั้ง 

18.  กฎหมายที่น�ามาใช้บังคับ
สัญญาฉบับนี้ รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการ 
ออกบัตรหรือการใช้บัตร ให้บังคับตามกฎหมายไทย 
หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ให้ฟ้อง 
ร้อง ณ ศาลแพ่งกรุงเทพมหานคร หรือ ศาลอื่น
ที่มีเขตอ�านาจ

19.  ภาษาซึ่งน�ามาใช้บังคับ
ในกรณีที่ได้มีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษา
องักฤษไปเป็นภาษาอืน่ใด และถ้าข้อความในสญัญา 
แต่ละภาษานั้นไม่ตรงกันให้ถือเอาสัญญาฉบับ
ภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบายความของ
สัญญาดังกล่าว

20.   บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ�ากัดและ
ตัวแทนอ้างอิงเครดิตอื่นๆ

ข้าพเจ้าขอมอบความยินยอมของตัวเองให้แก ่
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ�ากัด (“NCB”) หรือ 
ตัวแทนอ้างอิงเครดิต ธนาคาร สถาบันการเงิน 
หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของ NCB ใน 
การเปดเผยข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า และ/หรือ 
ข้อมูลบัตรเครดิต และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ข้าพเจ้า 


