
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

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

เพ่ือความปลอดภัย โปรดลงลายมือช่ือของทาน
ท่ีดานหลังบัตรทันทีท่ีไดรับบัตร

GLOBAL
COMMERCIAL SERVICES

บัตรบร�ษัทอเมร�กัน เอ็กซ�เพรส®

THE AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD

รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในวงเง�นที่จำกัด
Limited Liability

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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติ บุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ท่ีปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนําเอาการชาํระเงินนัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวนั้นไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

ก็ไมถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน 
เราอาจเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบตัร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองน้ัน

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษัิทจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินที่ทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรือความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญติัการประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เ      งื่      อ      น      ไ      ข

สัญญาการเป�นสมาชิกบัตร
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ�เพรส (ไทย) จํากัด

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังน้ี
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบับนีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซ่ึงมีช่ือของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดที่อาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสาํหรบัรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงินนัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซ่ึงรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเ งินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอตัรารอยละหนึง่จุดสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ ดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหนี้คางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสนิคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บริษทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบรษิทั หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธ์ิทีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอ่ืนได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อ่ืนใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลุมถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เม่ือรานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยนิยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเ งินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาที่อเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณีทีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนที่คาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหน้ีค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินนั้น หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคที่จะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสําหรับคาธรรมเนยีมและคาสินคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินที่ทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคืน หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเชือ่ถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งนั้น
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดังกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขท่ีหนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู  (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซื้อสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม  จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพ่ือวัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ท่ีเปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล บริษทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนียม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตวัแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเงื่อนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ต๋ัวเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนําเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปล่ียนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยนิยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเ งินรายเ ดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาที่อเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนที่คาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดังกลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินนั้น หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคที่จะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินที่ทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเชือ่ถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งนั้น
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู  (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดข้ึนจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรือตวัแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช  บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพ่ือการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ท่ีมีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสนิคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผิดชอบตอเราทีเ่กดิข้ึนจากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรียกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธ์ิทีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับวา
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับนี้ 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนท้ังสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชีธนาคารทีเ่ก่ียวกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ันจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังสิ้น ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ท่ีเรียกเก็บเงินจํานวนน้ันเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหนี้คางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาที่อเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนที่คาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบรษิทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธ์ิทีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราท่ีเกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังนั้น
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีชื่อ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดข้ึนจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร 
หรือเจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บริษทั อเมริกนั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับนี้ 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรนั้นหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติ บุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดที่อาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสาํหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงินนัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซ่ึงรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน 
เราอาจเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองน้ัน

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษัิทจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรือความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญติัการประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับนี้ 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีที่ทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตวัแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเงื่อนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่ พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังน้ี
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบับนีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซ่ึงมีช่ือของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดที่อาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสาํหรบัรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงินนัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซ่ึงรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จุดสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ ดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบตัร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บริษทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอ่ืนได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบนัทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับนี้ 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนท้ังสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม

ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อ่ืนใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลุมถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เม่ือรานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเ งินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เก่ียวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหน้ีค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินนั้น หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคที่จะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสําหรับคาธรรมเนยีมและคาสินคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินที่ทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคืน หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเชือ่ถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งนั้น
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซ่ึง (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดังกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขท่ีหนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู  (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซื้อสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากนี้เราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม  จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมูลดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพ่ือวัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ท่ีเปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บริษทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีที่ทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนียม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตวัแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 

หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ต๋ัวเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปล่ียนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเ งินรายเ ดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดังกลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ท่ีเรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินนั้น หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงที่จะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคที่จะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินที่ทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเชือ่ถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งนั้น
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู  (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเก่ียวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดข้ึนจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมูลดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับนี้ 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีที่ทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรือตวัแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่ พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช  บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพ่ือการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินนั้น หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เมื่อเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผิดชอบตอเราทีเ่กดิข้ึนจากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรียกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธ์ิทีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับวา
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังสิ้น ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ท่ีเรียกเก็บเงินจํานวนน้ันเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบรษิทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธ์ิทีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดข้ึนจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร 
หรือเจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล บริษทั อเมริกนั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรนั้นหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเงื่อนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติ บุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดที่อาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสาํหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

ก็ไมถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหนี้คางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสนิคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน 
เราอาจเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรือความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญติัการประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังน้ี
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบับนีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซ่ึงมีช่ือของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดที่อาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสาํหรบัรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงินนัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซ่ึงรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเ งินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอตัรารอยละหนึง่จุดสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ ดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหนี้คางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสนิคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บริษทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอ่ืนได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ท่ีเกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับนี้ 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนท้ังสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อ่ืนใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลุมถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เม่ือรานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเ งินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณีทีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสําหรับคาธรรมเนยีมและคาสินคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคืน หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพ่ือประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดังกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปน้ีของทาน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขท่ีหนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซื้อสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากนี้เราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามที่ไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม  จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมูลดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพ่ือวัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ท่ีเปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บริษทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีที่ทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนียม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตวัแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆท่ีขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเงื่อนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมน้ีแลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่ พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ต๋ัวเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปล่ียนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเ งินรายเ ดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดังกลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซ้ือขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอ่ืน่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดข้ึนจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซื้อสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรือตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช  บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพ่ือการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผิดชอบตอเราทีเ่กดิข้ึนจากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรียกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับวา
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด
การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเงื่อนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่ พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังสิ้น ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ท่ีเรียกเก็บเงินจํานวนน้ันเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาท่ีดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอื่นใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร 
หรือเจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล บริษทั อเมริกนั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรนั้นหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเงื่อนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยน้ีไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติ บุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดต้ังขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดที่อาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสาํหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับท่ีได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันท่ีจะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

ก็ไมถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหนี้คางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสนิคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลาน้ัน 
เราอาจเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินท่ีไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองน้ัน

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษัิทจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรือความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธ์ิทีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเง่ือนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ี
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเมก็ซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บัญญติัการประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรอืสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับน้ีจากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตวัแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือช่ือในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ท้ังน้ี
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบับนีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซ่ึงมีช่ือของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เม่ือทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพ่ือบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดที่อาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสาํหรบัรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดข้ึนจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซ้ือสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคาน้ันได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและทั้งน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอ่ืนใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้คางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอ่ืน หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงินนัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซ่ึงรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เม่ือเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญานี้หรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเ งินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอตัรารอยละหนึง่จุดสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ ดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหนี้คางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสนิคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเม่ือทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ทั้งนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการน้ัน 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกบัคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรท่ีออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปล่ียนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปล่ียนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บริษทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบรษิทั หรือความนาเช่ือถือทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธ์ิทีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลาน้ี โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอ่ืน 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนท้ังหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมูลสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพ่ือแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงินเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับนี้ 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนท้ังสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญาน้ี ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญาน้ี คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อ่ืนใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญาน้ีในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลุมถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซ่ึงได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เก่ียวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอ่ืนใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซ้ือสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เม่ือรานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือต๋ัวเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการท้ังหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารท่ีเกีย่วกบัการหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงท่ีจะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายท่ีเก็บโดยทางธนาคารอันเน่ืองมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนท่ีเราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งข้ึนเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และส่ังจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพ่ิมเติมของเราแตละคร้ัง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เ ต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเ งินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณีทีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดังกลาวจะใชอัตราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้ สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีท่ีทานปฏิบัติตามสมควร หน้ีและ

ความรบัผดิชอบตอเราท่ีเกดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนุญาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบน้ันอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรท่ีออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงท้ังสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทไดทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสําหรับคาธรรมเนยีมและคาสินคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคืน หรือคํารองขอเรยีกคืนบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดังกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปน้ีของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขท่ีหนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ท่ีอยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธิตามสัญญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลท่ีรวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมีเป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณี ท่ีท านซ้ือสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกน้ันทราบและไดรับความยินยอมท่ี

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานส้ินสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม  จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอ่ืนตามอํานาจและหนาท่ี
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพ่ือวัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอ่ืน (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บริษทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซ่ึงทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคท่ีจะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนียม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมน้ีอยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรน้ี
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรน้ีจะมีผลเฉพาะกับผู ท่ีเปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรน้ันเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนท่ี
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีสงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินน้ีจะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมน้ี โปรดรักษาบัตรน้ีมิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรบับตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซ้ือสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือช่ือไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ต๋ัวเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือส่ังระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปล่ียนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งส่ังใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลนั้นเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปล่ียนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ที่เกิดเนื่องจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีที่ทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําส่ังของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งส้ิน ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเ รียกเ ก็บเ งินรายเ ดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยูในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนคร้ังแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอ่ืนกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงินตราดังกลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซ้ือขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําส่ังซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาส่ีสิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเปนลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดติเก่ียวกับคาสินคาและบริการ 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรับการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเร่ือยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เปนครั้งคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลิกสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยู ทั้งนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนยีมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีที่เรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการท่ีบุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ท่ัวโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามท่ีระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดข้ึนจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอ่ืนใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซื้อสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบริษทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบี้ยปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซ้ือสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงช้ินสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรือตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละคร้ัง เม่ือทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งข้ึน
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบี้ย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบรษิทั บรษิทัทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอ่ืนใด ซ่ึงทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สนิคาและบรกิาร
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เม่ือรานคาที่ทานประสงคจะซื้อสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือชื่อ ซึ่งปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช  บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธ์ิในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพ่ือการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเม่ือทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ของบญัชธีนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีที่

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น ในกรณีนี้คาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามที่แสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหนี้ยอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนที่ระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ที่เรียกเก็บเงินจํานวนนั้นเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหน่ึงจดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จ ส้ินค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ดั งกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับที่คางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปลีย่น
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรียกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังน้ีเวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับตั้งแตวันที่ส่ังซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนที่
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ท่ีไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผิดชอบตอเราทีเ่กดิข้ึนจากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสัญญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังนี้ทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีที่ถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะนั้นเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลิก การยดึคนื หรือคํารองขอเรียกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ที่กลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังนี้ (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันที่สองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับวา
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ ครั้งน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรอืตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบรกิารและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับัญชีของทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซื้อสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามที่เราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอื่นใด ธนาคาร 
หรือเจาหนี้รายอื่นได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ที่ เราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอื่นใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลานั้นทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลานั้นทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยนั้นโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเคร่ืองอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บรษิทั อเมรกินั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันที่จะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญานี้ ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนท้ังสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะนั้นแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรนี้ไปใชกอนหนาวันที่บัตรนั้นหมดอายุตามที่ปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรียกใชบริการหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอื่นใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดิต ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเงื่อนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



ขอความสําคัญ: กอนท่ีทานจะลงลายมือชื่อในบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส หรือนําบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมา
ดวยนี้ไปใช กรุณาอานสัญญาฉบับนี้ใหละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้
กเ็พราะไมวาจะโดยการยอมรบับตัร การลงลายมอืชือ่หรอืการนาํ
บัตรไปใช ทานจะตองถูกพูกพันโดยขอตกลงทุกๆ ขอที่กําหนดลง
ในเงือ่นไขนี ้สญัญาฉบบันีจ้ะครอบคลมุถงึขอกาํหนดเงือ่นไขตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการที่ทานจะนําเอาบัตรไปใช 

เมื่อทานไดอานสัญญานี้ โปรดจําไววา คําวา “ทาน” “ของทาน” 
หรือ “สมาชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผูซึ่งมีชื่อปรากฏอยูบน
บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่แนบมาดวยกันนี้ คําวา “บริษัท” 
หมายถึง นิติบุคคล สถาบัน องค กร ห างหุ นส วนจํากัด 
ซึ่งมีชื่อของบริษัทใชในการเปดบัญชีบัตรบริษัท คําวา “เรา” 
“ของเรา” และ “แกเรา” หรือ “กับเรา” หมายความถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 

เมื่อทานใชคําวา “บัตร” เราหมายความถึง บัตรบริษัทซึ่งได
ออกแกท าน คําว า “บัญชีบัตร” หมายถึง บัญชีสามาชิก
บัตรบริษัท และคําวา “บัญชีบริษัท” หมายถึง บัญชีจัดตั้งขึ้น
เพื่อบริษัท หากทานคือบุคคลซ่ึงขอใหเราออกบัตรให ทานจะถูก

การออกบตัรตออาย ุการออกบตัรใหใหม รวมทัง้คาธรรมเนยีมอืน่
ที่เกี่ยวของกับบัตร การผอนชําระเงินรายเดือน ตามแผนขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินและดอกเบ้ีย (ถามี) คาธรรมเนียมที่
ธนาคารหรือสถาบันอื่นใดเรียกเก็บเปนคาบริการที่ไดจัดหา
ใหแกสมาชิกบัตรโดยตรง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่มี
การคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไมได คาปรับในกรณีที่ผิดนัดชําระหน้ี
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดและภาษีอากรใดท่ีอาจตองมี
การเรียกชําระ ทานจะตองรับผิดชอบรายการคาใชจายทั้งหมด
ทีท่านกระทาํจากการใชบตัรบริษทั บริษทัทีมี่ชือ่ปรากฏในใบสมัครนี้
มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อจุดประสงคของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเสียจากวาบริษัทฯ ไดเบิกจาย
ใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว

การซื้อสินคาและบริการจะทําไดเฉพาะที่ “รานคา” เทานั้น  
รานคา คือ สถานที่ใหบริการสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการคา หรือสถานประกอบธุรกิจอื่นใด ซึ่งทางเรา
หรือบริษัทในเครือของเราไดใหอํานาจไวเพื่อการยอมรับบัตรได 
เมือ่รานคาไดยอมรับบตัรเพือ่เปนการชาํระคาซือ้สินคาและบริการ
โดยการใชบัตร รานคาดังกลาวจะออก “แบบฟอรมการบันทึก
คาสินคาและบริการ” ให ซึ่งทานและบริษัทตกลงยินยอมวา
แบบฟอรมดังกลาวจะเปนหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อสินคาและ
บริการโดยการใชบัตร  รานคาหรือบริษัทในเครือของเราและ
ทางเราจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงฝายเดียวถึง
รูปฟอรม และสาระรายละเอียดของแบบฟอรมบันทึกคาสินคา
และบริการและความจําเปนที่วาทานจะตองลงลายมือชื่อไวใน
แบบฟอรมบันทึกสินคาและบริการดังกลาวนั้นหรือไม

เมื่อรานคาที่ทานประสงคจะซ้ือสินคาและบริการโดยการใชบัตร

ไดรองขอ ทานตกลงวาจะลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบันทึก

คาสินคาและบริการโดยใชลายมือชื่อเปนอยางเดียวกันกับที่ได

เขียนลงไวในชองสําหรับใหลงลายมือช่ือ ซ่ึงปรากฏอยู บน

ดานหลังของบัตร การที่ทานมิไดปฏิบัติใหถูกตองดังกลาว 

จะไมลบลางความรับผิดชอบของทานในคาสินคาและบริการนั้น 

ทานและบริษัทจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นใดนําบัตรที่ไดออก

ใหแกทานไปใชไมว าจะเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

แสดงตนหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด หากทานและบริษัทยินยอม

ใหบุคคลอื่นใดใชบัตรหรือยอมใหบัตรหลุดพนไปจากความ

ครอบครองของทานโดยความสมัครใจของทานเอง ทานและ

บริษัทจะตองมีความรับผิดชอบตอคาสินคาและบริการทั้งมวล 

ที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรน้ัน ทานยินยอมท่ีจะไมขายสินคาคืน 

หรือ ขอ เงินสดคืนในกรณีที่ทานไดซื้อสินคา ตั๋วเดินทาง หรือ 

บริการใดๆ โดยการใช บัตรแต อย างไรก็ตามถ าหากว า

รานคานั้นยอมรับใหมีการคืนสินคานั้นได ทานอาจจะขอคืน

สินคาหรือตั๋วเดินทางใหแกรานคาที่ยอมรับบัตรไดโดยท่ีจํานวน

เงินดังกลาวนั้นจะถูกนําไปหักกับจํานวนหนี้ที่ปรากฏในบัญชี

บัตรของทาน ทานและบริษัทตกลงยินยอมวากอนหนาท่ี

ร านคาเหลานี้จะยอมรับคาซื้อสิ้นคาและบริการใดๆ โดย

การใชบัตร รานคาอาจจะขออนุมัติการใชบัตรจากทางเรา

หรือบริษัทในเครือของเราได และเราสงวนสิทธิ์ในอันที่จะ

ปฏิเสธการใชอนุมัติ การใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและบริการใดๆ 

ของทานและท้ังน้ีเราอาจจะหามการใชหรือสั่งระงับการใช
บัตร เพื่อการซื้อสินคาและบริการหรือเพื่อการอื่นใด ไมวา
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตร หรือ
บริษัทหรือสถานภาพของบัญชีบัตรมูลคาหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หน้ีคางชําระ การฉอฉล ความไมสุจริต หรือสาเหตุ
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฏหมาย หรือ กฏเกณฑที่บังคับใช
แกทองที่ที่เกี่ยวของไมวาภายในหรือภายนอกเขตประเทศไทย 
และไมวาเวลาใดก็ตาม และโดยไมตองมีการแจงใหทานทราบ
แตอยางไร

3. การชําระเงินโดยทันที 
เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจําเดือนของการใชบัตร
เพ่ือชําระคาสินคาและบริการสงถึงบริษัทเปนเวลาอยางนอย
สิบ (10) วัน กอนวันกําหนดชําระหนี้ และหากวาบริษัทไดระบุไว
ในใบสมัครบัญชีบริษัท เราจะจัดสงรายงานการใชจายประจํา
เดือนไปใหแกสมาชิกบัตร ทานจะตองรับผิดชอบตอรายการ
ใชจ ายทั้งหมดที่ท านกระทําจากการใชบัตรบริษัท บริษัท
ที่มีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้มีความรับผิดชอบตอบริษัท อเมริกัน 
เอ็กซเพรส (ไทย) สําหรับรายการใชจายที่ไดอนุมัติใหทานใชเพื่อ
จุดประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากเสียวา
บริษัทฯ ไดเบิกจายใหทานโดยตรงสําหรับรายการใชจายแลว 

คาสินคาและบริการทั้งหมดจะถึงกําหนดชําระเต็มทั้งจํานวน 
ทั้งนี้โดยเปนไปตามขอความในขอที่ 4 ขางลางนี้วาดวยเรื่อง 
“การชําระเงิน” โดยทันทีเมื่อทานไดรับใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนจากเรา ทานจะตองแจงการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่
อยู ในการสงใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานโดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหเราทราบทันที 

4. การชําระเงิน

ก. ระบบการชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 

 เมื่อทานยื่นคําขอบัตร ทานและบริษัทอาจตกลงมอบอํานาจ

ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใด (“ธนาคาร”) หักเงินโดยตรง

ตามจํานวนคาสินคาและบริการทั้งหมด ซึ่งแสดงวาทาน

เปนหนี้เราตามจํานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน

ออกจากบัญชีธนาคารที่ท านระบุและทําความตกลงไว 

(“บัญชีธนาคาร”) ทานและบริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ของบัญชีธนาคารทีเ่กีย่วกบัการหกับัญชเีงนิฝากอตัโนมตัิ

ตอเราทันที ทานและบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียม 

หรือคาใชจายที่เก็บโดยทางธนาคารอันเนื่องมาจากการ

บริการท่ีไดเสนอแกทาน เราจะสงรายการเรียกเก็บเงิน

รายเดือนไปใหกับทานหรือบริษัทก อนที่ เราจะแจงให 

ธนาคารหักบัญชีในจํานวนที่ทานติดคางเรา เปนการลวงหนา

ไมนอยกวาสิบ (10) วัน โดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุ

วันที่ธนาคารจะหักบัญชีบัตร

ข. การชําระเงินโดยจายเปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ 

ดราฟทธนาคาร 

 ถาทานหรือบริษัทประสงคจะชําระเงินใหกับเราโดยวิธีจาย

เปนเงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือ ดราฟทธนาคาร ทานและ

บริษัทยอมตกลงวาเมื่อไดรับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทาน

และบริษัทจะชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับเราเต็ม

จํานวนที่แสดงวาทานเปนหนี้เราตามใบเรียกเก็บเงินฉบับนั้น 

ค. สกุลเงินตราในการชําระเงิน 

 ทานหรือบริษัทจะตองชําระเงินใหกับเราเปนเงินตราของไทย 

หรือธนาณัติซึ่งสั่งใหจายเปนสกุลเงินบาท หรือเปนดราฟท

ธนาคาร หรือ เช็คซึ่งขึ้นเงินไดจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

ภายในประเทศไทย และสั่งจายเปนสกุลเงินบาท ในกรณีท่ี

เรายอมรับการชําระเงินในรูปแบบอื่น หรือเปนเงินตราสกุล

อืน่ๆ เราจะยงัไมนาํเอาการชาํระเงนินัน้เขาบญัชีบตัรของทาน

จนกวาจะไดมีการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลน้ันเปนเงินบาท 

จํานวนเงินบาทที่แลกเปลี่ยนมานั้นจึงจะถูกนําไปชําระบัญชี

บัตรของทาน เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บคาใชจายใดๆ 

ซึ่งรวมถึงคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

และความเสียหายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งเราตองรับภาระจากการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท 

5. การชําระเงินในกรณีที่ไมไดเปนไปตามปกติ 

เมื่อเห็นสมควรเราจะยอมรับการชําระเงินลาชา การชําระเงิน

บางสวน หรือยอมรับการชําระเงินจํานวนใดๆ ที่ระบุไวว า

เปนการชําระเงินเต็มจํานวน หรือเปนการชําระเงินเพื่อยุติ

ขอพิพาทใดๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับการชําระเงินในลักษณะ

ดังกลาวน้ันไมถือวาเปนการตัดสิทธิ์ของเราตามสัญญาน้ีหรือ

ตามกฏหมาย ในอันท่ีจะเรียกเก็บเงินที่ถึงกําหนดชําระตาม

สัญญาฉบับนี้ หรือการยอมรับการชําระเงินดังกลาวมาแลว 

กไ็มถอืวาเปนการยินยอมตกลงใหมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สัญญานี้แตอยางใดทั้งสิ้น 

เราจะเรียกเก็บเงินจากทานหรือบริษัทเปนจํานวนเจ็ดรอยหาสิบ 

(750) บาท เพื่อชดเชยคาใชจายเพิ่มเติมของเราแตละครั้ง

ท่ีเกิดเน่ืองจากทาน หรือบริษัทชําระเงินใหกับเราแลว แตเรา

เรียกเก็บเงินนั้นไมไดเต็มจํานวน ในกรณีท่ีทานใชระบบการ

ชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (4ก) คาดําเนินการ

ดังกลาวจะเปนเงินสองรอย (200) บาท การคิดคาชดเชยนี้ยังใช

กับกรณีที่ทานยินยอมใหเราหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน

เพื่อชําระหน้ีใหกับเราโดยตรง แตธนาคารของทานปฏิเสธไม

ยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นจนครบถวน ตามคําสั่งของ

เราไมวาดวยเหตุผลใดท้ังสิ้น ในกรณีน้ีคาชดเชยดังกลาวจะนํา

หักบัญชีบัตรของทาน 

6. คาปรับในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 

หากวาเราไมไดรับชําระเงินคาสินคาและบริการจากทาน

เต็มจํานวนตามท่ีแสดงไว  ในใบเรียกเ ก็บเงินรายเดือน 

ก อนวันที่ เราได จัดทําใบเรียกเก็บเงินประจําเดือนถัดไป 

(ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง) คาสินคาและบริการท่ีคงคางชําระ

จะปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงินใบท่ีสองในรูปของ “ยอดคงคาง

ชําระจากงวดกอน” ถาเราไมไดรับชําระหน้ียอดคงคางชําระ

จากงวดกอนจนครบถวนตามจํานวนท่ีระบุอยู ในใบเรียกเก็บ

เงินใบที่สองภายในกําหนดประมาณสามสิบ (30) วัน หลังจาก

ท่ีเรียกเก็บเงินจํานวนน้ันเปนครั้งแรกใหถือวาเงินดังกลาวเปน

หนี้คางชําระและจะถูกเรียกเก็บเงินคาปรับสําหรับการผิดนัด

ชาํระหนีใ้นอตัรารอยละหนึง่จดุสามสาม  (1.33%) (อตัรานีย้งัไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเดือนจนกวาเราจะไดรับชําระหนี้เปนการ

เสร็จสิ้นค าปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีดังกล าวจะมี

รายละเอียดแสดงอยูในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของทานซึ่ง

คาปรับท่ีคางอยู เปนจํานวนเทาใดใหถือวาเปนหน้ีคางชําระ

ดวย ในการคิดคาปรับสําหรับการผิดนัดชําระหน้ี เราอาจจะใช

มาตรการใดๆ ตามความจําเปนในอันที่ เรียกคืนคาสินคา

และบริการที่คงคางชําระอยูและปกปองผลประโยชนของเรา
อันเนื่องในการออกบัตรและการใชบัตรตลอดจนการใหบริการ
เกี่ยวกับบัตร อีกทั้งทานหรือบริษัทยินยอมชดใชคาเสียหายและ
คาใชจายตางๆ (รวมทั้งคาบริการทางดานกฏหมาย) ที่จะตอง
เสียไปในการใชมาตราการดังกลาวใหกับเราเต็มจํานวนดวย 

7. คาสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถาท านใช จ ายเป นเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท 
คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาท 
การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรส 
ดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจะไมใชวันที่ทาน
กอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยู กับเวลาท่ีอเมริกัน 
เอ็กสเพรส ไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคา
และบริการที่เปนเงินตราสกุลอื่นและที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การแปลงสกุลเงินตราดังกลาวจะตองแปลงเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง 
เวนแตในกรณีที่มีกฏหมายบังคับใชใหอัตราแลกเปลี่ยนใด
โดยเฉพาะทานไดทราบและตกลงดวยวาระบบปริวรรตเงินตรา
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่อางอิงกับอัตรา
แลกเปล่ียนระหวางธนาคารจากแหลงที่เปนท่ียอมรับในทาง
ธุรกิจในวันที่ทําการกอนหนาวันที่ดําเนินการบันทึกคาสินคาและ
บริการ บวกดวยคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราในอัตรา
รอยละ 2.5 แตในกรณทีีบ่คุคลอืน่เปนผูดาํเนนิการแปลงคาสินคา
และบริการที่เปนสกุลเงินตราอื่นกอนท่ีคาสินคาและบริการน้ัน
จะมาถงึเรา การแปลงสกลุเงนิตราดงักลาวจะใชอตัราแลกเปล่ียน
ซึ่งกําหนดโดยบุคคลอื่นนั้น 

8. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ทานและบริษัทยิมยอมที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งกฏหมาย
ที่คลายคลึงในกาลตางๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใชบัตรและ
ยินยอมชดใช ทางบริษัทในกรณีค าเสียหาย หนี้สิน หรือ
คาใชจายที่ทางเราใชไปเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฏหมายเหลานั้น 
เราอาจเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับคาสินคาและบริการจากบัญชี
บัตรของทานที่ใชไปนอกประเทศไทยตอทางหนวยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับธนาคารของประเทศไทยที่มีอํานาจเต็ม ตามแตขอ
เรียกรองของหนวยงานนั้น 

9. การเรียกเก็บเงินคลาดเคลื่อนหรือขอสอบถาม
 และปญหาเกี่ยบกับสินคาและบริการ 
ทานและบริษัทตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแตละเดือนของบัญชี ทานและบริษัท
ตกลงที่จะแจงใหเราทราบถึงรายการเรียกเก็บเงินที่ไมถูกตอง
ภายในสิบ (10) วันทําการนับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน
รายเดือน เราจะดําเนินการตามความเหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ทานโดยการเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับคาสินคาและบริการ
ที่เรียกเก็บในบัญชีบัตรของทาน เมื่อพนกําหนดสิบ (10) วัน
ทําการนี้แลวทานยังสามารถทักทวงถึงความคลาดเคลื่อนใน
ใบเรยีกเกบ็รายเดอืนไดโดยจะตองพิสจูนความผดิพลาดบกพรอง
ของรายการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนดังกลาว แตท้ังน้ีตอง
ไมเกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน 

ในกรณีที่คาสินคาและบริการดังปรากฏในบัญชีบัตรของทาน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไมจําเปนตองมีการแสดงบัตรและไม
อาจตรวจสอบสอบยืนยันลายมือชื่อของทานได

ก. ถาหากทานหรือบริษัทแจงใหทราบวาทานไมไดเปนผูกอ
ให เกิดหนี้ค าสินค าและบริการดังกลาว เราจะยกเลิก
การเรียกเก็บเงินหรือปรับเงินคืนเขาในบัญชีบัตรในกรณีที่
ทานไดชําระไปแลว ท้ังนี้เวนแตเราจะสามารถพิสูจนไดวา
หนี้ดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําของทานหรือบริษัท 

ข. ถาหากทานหรือบริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยแจงใหกับรานคาและเราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(45) วัน นับต้ังแตวันที่สั่งซ้ือหรือขอรับบริการ หรือภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแตวันถึงกําหนดการสงมอบ
สินคา หรือบริการในกรณีที่มีการกําหนดวันสงมอบสินคา
หรือบริการเป นลายลักษณอักษร หากทานหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานไดวาผูขายสินคาหรือใหบริการนั้น 
มิไดปฏิบัติโดยถูกตองตามสัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินน้ัน หรือในกรณีที่ต องมีการคืนเงินเขาในบัญชีบัตร
ของทานเราจะดําเนินการใหกับทานภายในระยะเวลา
สามสิบ (30) วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเปนคาสินคาหรือ
บริการจากตางประเทศจะดําเนินการคืนใหภายในระยะเวลา
หกสิบ (60) วันที่ไดรับแจง 

 หากรานคาออกแบบฟอรมเครดิตเก่ียวกับคาสินคาและบรกิาร 
เม่ือเราไดรับแบบฟอรมเครดิตน้ัน เราจะปรับคืนจํานวนท่ี
แสดงอยูในแบบฟอรมเครดิตนั้นเขาในบัญชีบัตรของทาน 
ทานไมสามารถจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเรา ในกรณีที่
ทานเรียกรองคาเสียหายจากรานคา เราจะไมรับผิดชอบ
ในความชํารุด หรือความบกพรองของสินคาและบริการ
ที่ไดซื้อมาจากรานคา หรือในการปฏิเสธการยอมรับบัตร
จากรานคา

10. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ทานและบริษัทตกลงท่ีจะแจงใหเราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 

ถูกขโมย หรือถาทานสงสัยวาบัตรถูกนําไปใชโดยมิได รับ

อนุญาตจากทาน ในกรณีที่ทานปฏิบัติตามสมควร หนี้และ

ความรบัผดิชอบตอเราทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรโดยมิไดรับอนญุาต

กอนการแจงใหทราบจะจํากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท หากวา

ทานไดรับบัตรที่สูญหายไปกลับคืนมาทานจะไมใชบัตรใบนั้นอีก

เราจะออกบัตรใหมใหกับทาน ทานตองใชบัตรที่ออกใหมแทน

หรือบัตรที่ไดรับการตออายุในปตอ ๆ ไปแทน ทานตองแจงการ

ไดคืนมาของบัตรใบแรกใหเราทราบทันที และทานจะตัดบัตร

ใบแรกเปนสองสวนและสงทั้งสองสวนกลับคืนมายังเรา เราจะ

ระงับการใชบัตรของทานภายในหานาที (5) นาที นับจากเวลาที่

ทานแจงเหตุการณดังกลาวขางตนทางโทรศัพทกับแผนกบริการ

สมาชิกบัตรของเรา ดังกลาวขางตนตามหมายเลขโทรศัพทท่ี

กําหนดในใบเรียกเก็บเงิน ทานไมจําเปนตองรับผิดชอบใน

คาสินคาหรือบริการท่ีเกิดขึ้นจากการใชบัตรโดยมิชอบภายหลัง

ระยะเวลาหา (5) นาทีดังกลาว 

11. การออกบัตรตออายุและบัตรใหม 

บัตรที่ออกใหจะใชไดจนกระทั้งถึงวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยูบน

ดานหนาของบัตร โดยการยอมรบัการออกบตัรใหน้ี ถอืวาเปนการ

ที่ทานหรือบริษัทไดรองขอใหเราออกบัตรตออายุและบัตรใหม

ใหกับทาน กอนหนาที่บัตรหมดอายุลง เราจะสงใบเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการตออายุจากทานเปนรายป และเราจะยังออก

บัตรตออายุหรือบัตรใหมกับทานเรื่อยๆไปจนกวาทานจะแจง

เปนลายลักษณอักษรใหเรายกเลิกบัญชีบัตรของทานหรือบริษัท 

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ 

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขน้ีเปนคร้ังคราวโดยการแจงเปน

ลายลักษณอักษรใหท านหรือบริษัทได ทราบถึงการแกไข

เปลี่ยนแปลงนั้นๆเปนการลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน 

หรืออยางนอยเจ็ด (7) วัน ในกรณีเรงดวน ทานและบริษัทตกลง

วาจะยินยอมถูกผูกพันกับการแกไขเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ถาหากวา

ภายหลังท่ีทานหรือบริษัทไดรับหนังสือบอกกลาวการแกไข

เปลี่ยนแปลงจากเราแลว ทานยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใชบัตร

อยูตอไป 

ถาหากวาทานหรือบริษัทไมประสงคท่ีจะยอมรับการผูกพันตน 

โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทานหรือบริษัทสามารถ

ยกเลกิสถานภาพการเปนสมาชกิบตัร และบอกยกเลกิสญัญาน้ีได 

โดยการตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้น

คืนใหกับเราจากนั้นเราจะปรับคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทาน

หรือบริษัท ตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีทานและ

บรษิทัจะยงัตองรบัผดิชอบสาํหรบัคาธรรมเนียมและคาสนิคาและ

บริการทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับบัญชีบัตรของทานใหเสร็จสิ้นกอน 

13. บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา 

บัตรยังคงเปนทรัพยสินของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์

ของทาน ทีใ่ชบตัรเมือ่ใดกไ็ดหากทานฝาฝนเงือ่นไขแหงสญัญานี้ 

หรือดวยเหตุผลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสมาชิกบัตรหรือ

บริษัท หรือสถานภาพของบัญชีบัตร การฉอฉล ความไมสุจริต 

หรือสาเหตุอื่นใดเราสามารถที่เพิกถอนสิทธิดังกลาวไดตาม

กฏหมาย ในกรณีท่ีเรายกเลิกการใชบัตรและหากวาไมมีจํานวน

เงินท่ีทานคางชําระอยู กับเรา เราจะคืนคาธรรมเนียมรายป
ตามสวนของระยะเวลาท่ีเหลืออยู   เราจะคืนคาธรรมเนียม
บัญชีบัตรประจําปตามสัดสวนของเวลาเราอาจบันทึกหมายเลข
บัญชีท่ีถูกเพิกถอนใน “สมุดบันทึกรายการยกเลิกบัตร” หรือ
มิฉะน้ันเราอาจแจงตอรานคาวาบัตรของทานไดถูกเพิกถอนหรือ
ยกเลิกแลว ถาเราเพิกถอนบัตร หรือบัตรหมดอายุ หรือยกเลิก
บัญชีบริษัท ทานหรือบริษัทตองคืนบัตรมายังเราถาเราเรียกรอง
และถารานคาขอใหทานมอบบัตรที่หมดอายุหรือถูกเพิกถอน 
ทานตองกระทําตาม ทานไมอาจใชบัตรหลังจากบัตรหมดอายุ 
หรือหลังจากบัตรถกูยกเลกิไปแลว 

การยกเลกิ การยดึคนื หรือคํารองขอเรยีกคนืบตัร ไมใชและไมเปน
สวนประกอบของหลักฐานใดอันอาจแสดงถึงเกียรติคุณของทาน
หรือบริษทั หรอืความนาเช่ือถอืทางดานการเงิน และเราจะไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับขอความใดๆ ที่เรียกรองที่จะยึดคืนหรือ
ขอบัตรคืน

14. การรับหนังสือบอกกลาว 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะสงขอความหรอืหนงัสือบอกกลาวทีก่ลาวถึงในเงือ่นไข
เหลานี้ โดยทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอความสั้น (SMS) หรือหนังสือบอกกลาวอื่น ๆ) โทรสาร 
หรือ สงโดยพนักงานสงสาร หรือโดยไปรษณียธรรมดาไปยัง
ที่อยูลาสุดที่ทานแจงไวแกเรา  ขอความใดหรือหนังสือบอกกลาว
ท่ีกลาวถึงเงื่อนไขเหลาน้ี จะถือวาทานไดรับการบอกกลาวแลว 
ดังน้ี (1) กรณีสงทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร หรือโดยพนักงาน
สงสาร ใหถือเปนวันจัดสง และ (2) กรณีจัดสงโดยไปรษณีย
ธรรมดา ใหถือเปนวันท่ีไดรับหรือวันท่ีสองหลังจากการสง 
แลวแตวันใดจะถึงกอน

15. เลขหมายประจําตัวบุคคล 
เราอาจกําหนดเลขหมายประจําตัวบุคคล (P.I.N.) ใหไวกับทาน
เพื่อประโยชนในการใชบัตรถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 
(เอที เอ็ม) ท านจะตองไม  เป ดเผยหมายเลขให บุคคลอื่น
ทราบและทานจะตองรับผิดชอบโดยเต็มทุกประการสําหรับการ
ใช บัตร ทั้งนี้ ไม ว าจะเป นการที่บุคคลใดถอนเงินออกมา
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติก็ตาม ทานจะตองยอมรับว า
บันทึกของเราที่เกี่ยวกับการใชบัตรถอนเงินดังกลาวทุกๆ คร้ังน้ัน
เปนหลักฐานอันปราศจากขอโตแยงในสวนท่ีเกี่ยวกับการขอ
ถอนเงินนั้นๆซึ่งจะผูกพันตัวทานในทุกๆทาง 

16. ความเปนสวนตัวของขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเรา

เก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ (รวมถึงขอมูลสวนตัวที่มีความ
ออนไหว) เกีย่วกบัทานซึง่ (1) ทานเปนผูมอบใหเมือ่เรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) อยูในเอกสารที่ทานมอบ
ใหแกเรา (3) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (4) เปนขอมูล
สาธารณะ หรือ (5) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวมตาม
ขอ (1) ถึง (4) (“ขอมูลสวนบุคคล”)  บุคคลภายนอก
ดั งกล าวรวมถึงแต  ไม จํ ากัด เพียงนายจ างของท าน 
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูล
ตอไปนี้ของทาน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจําตัวประชาชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง (ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) 
ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน (ช) ขอมูล
ทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ) ประวัติอาชญากรรม

 ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พระราชบัญญัติฯ”)

 หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้
และจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา 
หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทานที่จําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ
ของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถ
ใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตร
ของทาน

ข.  การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบ

ใหแกเราตอ (ก) บริษัทที่อยูในกลุมบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส 
ทั่วโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใด ๆ ที่มีช่ือ
หรือตราสญัลกัษณปรากฏบนบตัรทีอ่อกใหแกทาน (ค) บคุคล
ภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถาน
ประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ทานใชบัตร
ทั่วโลก (ง) ผู ประมวลผลขอมูลและผู จัดหาสินคาหรือ
บริการที่ เราหรือบริษัทในกลุ มเอเม็กซ อื่นใดว าจ างมา 
(จ) ผูใหบริการและสทิธปิระโยชนทีเ่กีย่วของกบับญัชขีองทาน 
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิตหนวยงาน
อางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ 
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการ
ชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซ้ือ (ซ) บุคคลตาง ๆ ที่
แจกจายบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซ
ตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงาน
บญัชขีองทาน (ญ) ธนาคาร สถาบนัการเงนิ หนวยงานราชการ 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฏหมายในประเทศไทย 
หรือทีอื่น่ ๆ  (ฎ) บุคคลใดกต็ามท่ีเราอาจโอนสทิธติามสญัญาให 

และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวา
เปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ

ค. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
 ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทําธุรกรรม 
เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ก) การตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค า  (KYC) การวิ เคราะห ข อมูลเครดิต  
และการออกบัตรใด ๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการ
ของเราใหแกท าน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการจัดการ 
การบริหาร การใหบริการ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนา
ทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา (ง) การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัย และการวิเคราะห (จ) การประมวลผลและการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัด

การสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว 
(ช) การโฆษณาและทําการตลาดสินคาและบริการของเรา 
และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ
ของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการ
ฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน (ฌ) การซื้อ 
การขาย การเชา การรวมกิจการ หรือการควบกิจการ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการเสนอใด ๆ หรือการเขาครอบครอง  
การจําหนาย หรือการจัดหาเงินใหอื่นใดซึ่งบริษัทในกลุม
เอเม็กซหรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือธุรกิจหรือ
สินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว และ (ญ) การปฏิบัติ

ตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ทาน
ตกลงวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซ่ึง (1) ทานให

อนญุาตเปนการเฉพาะ (2) จาํเปนตามกฏหมาย หรอื (3) ไดรบั

อนุญาตภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติฯ

ง. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล

 ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตร

ของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรส ทราบการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปน

ปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรส ในการตรวจสอบ

ใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด

เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) 

และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทาง

เครดิตและรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปน

ปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารอง

ขอของอเมริกัน เอ็กซ  เพรส (ซึ่ งอาจมี เป นครั้ งคราว) 

ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให

จ. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก

 ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

(รวมถึงผู จัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล

ภายนอกให แก  เรา หรือ (3) ในกรณีที่ท านซื้อสินค า

และ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานได

แจงใหบุคคลภายนอกนั้นทราบและไดรับความยินยอมที่

จําเปนทั้งหมดตามกฏหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราช

บัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับการเปดเผย

ใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอก

นั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอ ข. (การเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ฉ. การตลาด
 เราและบรษิทัในกลุมเอเม็กซอาจใชขอมลูสวนบคุคลของทาน

เพื่อการบงชี้สินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอ
ไปยังทาน (ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความทาง
อินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการนั้นทานตกลงวาความยินยอมท่ีทานใหไว
จะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปน
สมาชิกบัตรทานอาจเลือกท่ีจะเลิกรับขอเสนอทางการตลาด
ดังกลาวไดในเวลาใด ๆ โดยการ (1) ติดตอเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาของเราตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุอยูดานหลังบัตร
ของทาน หรอื (2) ลอ็กอินเขาบญัชขีองทานท่ี www.american
express.com/thailand/en เพื่อแกไขขอมูลความตองการ
ดานความเปนสวนตัวของทาน นอกจากน้ีเราอาจติดตอทาน
เปนคร้ังคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความตองการ
ดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน

ช. สํานักงานขอมูลเครดิต
 ท านอนุญาตให  เราและบริษัทในเครือของเราทําการ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตใด ๆ เกี่ยวกับทานไดตามท่ีเราเห็น
สมควร เราอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
เปนคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิต
ของทานหรือขอมูลอื่นใดตามท่ีไดรับอนุญาตภายใตพระราช
บญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต พ.ศ. 2545 จากบรษิทั
ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผู บริโภคอ่ืนใด 
และเราอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของทานแกบริษัทขอมูล

เครดิตหรือหนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภคอ่ืนใด ธนาคาร 
หรือเจาหน้ีรายอ่ืนได  เราอาจแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล
ใด ๆ ท่ีเราไดรับเกี่ยวกับทานกับบริษัทในเครือของเรา
หรือสํานักงานข อมูลเครดิต รวมถึงแต ไม จํากัดเพียง
ขอมูลเครดิตหรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเราไดรับจากใบสมัครหรือ
รายงานขอมูลเครดิตของทาน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตและการประเมินอื่น ๆ  เราอาจแจงใหสํานักงาน
เหลาน้ันทราบยอดเงินคางชําระในปจจุบันในบัญชีของทาน 
และเราอาจแจงใหสํานักงานเหลาน้ันทราบหากทานไมชําระ
เงนิเม่ือถงึกาํหนด  สาํนกังานเหลานัน้จะบันทกึขอมลูดงักลาว
และอาจแบงปนขอมูลกับองคกรอื่นตามอํานาจและหนาที่
ทางกฏหมาย ในกรณีที่เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานตามเงือ่นไขขอนี ้ทานตกลงและยอมรบัวาเราอาจแจงให
ทานทราบ เกี่ยวกับการเปดเผยน้ันโดยใชวิธีการและรูปแบบ
ตามที่เราเห็นสมควร

ซ. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
 หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจ

บันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอล
ที่ เกี่ยวของกับวิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจ
ติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท
ระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพการใหบริการ
ลูกคาของเรา

ฌ. การสงขอมูลระหวางประเทศ
 ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงใน

หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย 
เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในขอ ค. (วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย) ขางตน ทานตกลงใหมีการสงขอมูล
สวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจ

ทางกฏหมายที่อาจมีการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ เหมาะสมในการทําให ข อมูลส วนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันในเขตอํานาจ
ทางกฏหมายอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ญ. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
 เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยาย

ในเอกสารนีไ้วเปนระยะเวลาเทาทีเ่หมาะสมเพือ่วัตถปุระสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฏหมายของเรา อันไดแกตลอดอายุ
สมาชิกบัตรของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของ
ทาน เวนแตกฏหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น

ฎ. สิทธิของทาน
 ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ 

ทานมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เว นแตจะมี
ขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฏหมายหรือสัญญา
ทีเ่ปนประโยชนแกทาน (ข) ขอเขาถึงและ/หรอืรบัสาํเนาขอมูล
ที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใชเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมี
การสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอาน
ไดไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติฯ (จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ 
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทาน

ยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด 
และหากเราปฏิเสธคํารองของทานเราจะบันทึกคํารองของ
ทานและเหตุผลในการปฏิเสธไว ตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจาง
หรือผู รับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ทานตกลงวา 
เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อ
ครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ 
(ค) ขางตน โปรดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรมายัง
เจาหนาท่ีคุ มครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไว
ในขอ ฏ. (เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

ฏ. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 หากทานมีคํารองขอใด ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ฎ. (สิทธิของ

ทาน) ขางตน  โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทําเปนหนังสือสงมาที่: 

 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบคุคล บริษทั อเมริกนั เอก็ซเพรส 
(ไทย) จาํกดั สาํนกังานคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาคารเอส.พ.ี 
388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

ฐ. การเพิกถอนความยินยอม
 หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความ
ยินยอมไดโดยการทําคําขอเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่
คุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขนี้ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการ

เรียกวา “สมาชิกบัตร” แลวทานจะมีบัญชีกับเรา สมาชิกบัตรและ
บริษัทตกลง ในอันท่ีจะถูกผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
โดยสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

คาธรรมเนียมตางๆ และคาเบ้ียปรับท่ีระบุอยูในสัญญาฉบับน้ี 
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่ระบุไวตามกฏหมาย ซึ่งทาน
ตองรับผิดชอบ 

1. การยอมรับขอสัญญา 
ถาหากทานยอมตกลงผูกพันตนตามสัญญาน้ี ทานพึงลงลายมือ
ชื่อในบัตรในทันทีที่ไดรับบัตรมา ถาหากทานไมประสงคที่จะ
ผูกพันตนตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ขอใหทาน
ตัดบัตรออกเปนสองสวน และสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหแกเรา 
มิฉะน้ันแลวเราจะถือวาทานไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ ในกรณีท่ีทานไดลงลายมือช่ือในบัตรแลวทานจะ
นําบัตรน้ีไปใชกอนหนาวันท่ีบัตรนั้นหมดอายุตามท่ีปรากฏเปน
ตัวอักษรนูนดานหนาของบัตรนั้นไมได 

การลงลายมือชื่อในบัตรตามขอสัญญานี้ ถือวาบริษัทและ
สมาชิกบัตรรับผูกพัน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี
ทุกประการ

2. การใชบัตรและความรับผิดในคาสินคาและบริการ 
ในสัญญานี้ คาสินคาและบริการที่ไดสั่งจายโดยใชบัญชีบัตร
จะถูกเรียกวา “คาสินคาและบริการ” คาสินคาและบริการรวม
ตลอดถึงและไมจํากัดอยู เฉพาะจํานวนเงินจากการซื้อสินคา 
การเรยีกใชบรกิารหรือสิง่อืน่ใด คาธรรมเนยีมรายป คาธรรมเนยีม

ของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน 
ตามที่ไดระบุไวในขอ 16 (ก.)

17. สิทธิในการบอกเลิกการใชบริการ
ทานอาจยกเลิกการใชบัตร และสัญญานี้ในเวลาใดก็ไดโดยการ
ตัดบัตรออกเปนสองสวนและสงชิ้นสวนทั้งสองนั้นคืนใหกับเรา 
จากนั้นเราจะคืนคาธรรมเนียมรายปใหแกทานตามสวนของ
ระยะเวลาที่เหลืออยู

18. กฏหมายที่นํามาใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้รวมทั้งกรณีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการออกบัตรหรือ
การใชบัตร ใหบังคับตามกฏหมายไทยหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จากสัญญาฉบับนี้ใหฟองรอง ณ ศาลแพงกรุงเทพมหานคร 
หรือศาลอื่นที่มีเขตอํานาจ

19. ภาษาซึ่งนํามาใชบังคับ 
ในกรณีที่ไดมีการแปลสัญญาฉบับนี้จากภาษาอังกฤษไปเปน
ภาษาอ่ืนใด และถาขอความในสัญญาแตละภาษานั้นไมตรงกัน
ใหถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบาย
ความของสัญญาดังกลาว 

20. บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัดและตัวแทนอางอิง
เครดิตอื่นๆ 
ขาพเจาขอมอบความยินยอมของตัวเองใหแกบริษัทขอมูล
เครดติแหงชาตจํิากดั (“NCB”) หรอืตัวแทนอางองิเครดติ ธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่เปนสมาชิกของ NCB 
ในการเปดเผยขอมูลสวนตัวของขาพเจาและ/หรือขอมูลบัตร

เครดิต และ/หรือ ขอมูลอ่ืนๆที่ขาพเจามีกับ NCB ธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB 
หรือตัวแทนอางอิงเครดิตอื่นๆเมื่อใดก็ได อันจะเปนประโยชน
ตอธนาคาร/บริษัทตางๆ ภายใตการพิจารณาในการให เริ่มให 
หรือตรวจสอบเงินกู/สินเช่ือ หรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ ตามที่
กฏหมายกําหนด

ขอความสําคัญ: โปรดอานรายละเอียดของเง่ือนไขหลังบัตร
และในแบบฟอรมนี้อยางถี่ถวน เมื่อทานลงนามและนําบัตรนี้
ออกไปใชเทากับวาทานไดยอมรับเง่ือนไขทุกขอที่พิมพอยู 
บนแบบฟอรมนี้แลว บัตรนี้จะมีผลเฉพาะกับผู ที่เปนเจาของ
ลายมือชื่อที่พิมพบนบัตรเทานั้น เว นแตกรณีที่ผู ออกบัตร
จะระงับหรือสั่งยกเลิกบัตรนั้นเสีย ทานจะไดรับบัตรใหมกอนที่
บัตรเกาจะหมดอายุใช อายุการใชงานของบัตรบริษัทจะหมดลง
ในวันสุดทายของเดือนที่บัตรหมดอายุ

ใบเรียกเก็บเงินของบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรสที่สงมาถึงทาน 
คือใบแสดงจํานวนเงินสดท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปกอนแลว
ใหแกคาสินคาและบริการ ใบเรียกเก็บเงินนี้จะสงถึงทาน
เดือนละครั้ง เมื่อทานไดรับแลวทานจึงจะชําระเงินใหบริษัทตาม
ขอตกลงบนดานหลังของแบบฟอรมนี้ โปรดรักษาบัตรนี้มิให
สูญหายหรือตกอยูในมือของผูอื่น หากบัตรหายกรุณาแจงให
เราทราบทันทีที่หมายเลข 0 2273 5566



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.
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C O N D I T I O N S

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.



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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.
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COMMERCIAL SERVICES

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, �rm 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 
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 a�liated 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 a�liated 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 
identi�cation, 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 a�ect 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 a�liated 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 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 �uctuation costs or losses which we may incur as a result of 
converting such payment into Thai Baht.

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 
modi�cation of this Agreement in any respect.

We may charge you or the Company seven hundred and �fty (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 three three 
percent (1.33%) (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 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 conver-
sion 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.

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 con�rming 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 veri�cation 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 �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 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 o�shore.

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 
o�set 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 noti�cation 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 �ve (5)-minutes of 
any such noti�cation 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 �ve (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. 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 re�ection 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
We shall be entitled to send any statement or notice referred to in these 
Conditions to you by electronic means (such as email, short message 
service (SMS), statement message and etc.), facsimile transmission, 
personal delivery or ordinary post to your address last known to us.  Any 
statement or notice referred to in these Conditions shall be deemed to have 
been received by you on the following dates: (1) if sent by electronic means, 
facsimile transmission or personal delivery, on the day of dispatch; and (2) 
if sent by ordinary post, on the earlier of the date of actual receipt or the 
second day following the date of its posting. 

15. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
We may provide you with a Personal Identi�cation 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.  DATA PRIVACY
A. Collection of Personal Information
 You consent to us collecting during the operation of your Account any 

information (including sensitive personal data) 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) any party whose 
name or logo appears on the Card issued to you; (c) third parties who 
process transactions submitted by Service Establishments on the 

American Express network where you use the Card worldwide; (d) 
processors and suppliers we or any other Amex Group companies may 
engage; (e) the providers of services and bene�ts associated with your 
Account; (f) consumer credit bureaus, credit information companies, 
consumer reference agencies, collection agencies and lawyers; 
(g) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (h) parties 
who distribute the Card; (i) co-branded partner of Amex set out in the 
Terms and Conditions governing use of your Account; (j) banks, �nancial 
institutions, government agencies, statutory boards or authorities 
in Thailand or elsewhere; (k) anyone to whom we may transfer 
contractual rights; and/or (l) 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 Account; (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 

(including authorized account managers); (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 the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at www.american
express.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 Account 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 Account 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, 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 
Account, 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 Account 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 16 (A.) above.

17. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Card membership and terminate this 
Agreement at any time by cutting your Card in half and returning the 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, �nancial 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, �nancial institutions and other juristic 
persons who are members of NCB, or other reference agencies at all 
times, which will be for the bene�t 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.
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