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

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

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

Cardmember Agreement 
American Express (Thai) Company
C O N D I T I O N S

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

1.  DEFINITIONS
In these Conditions, the words “you”, “your” and “Corporate 
Cardmember” mean the individual named on the enclosed Card. 
The words “we”, “our” and “us” mean American Express (Thai) 
Co., Ltd. and its successors. “Company” means the organization 
whose name also appears on the Card. “Card” means the 
American Express Corporate Purchasing Card bearing your 
name. “Merchant” means a business or organization which 
accepts the Card. “Charge” means all amounts charged to a 

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

เพื่อความปลอดภัย โปรดลงลายมือชื่อของท่าน

ที่ด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร

THE AMERICAN EXPRESS® 
CORPORATE PURCHASING

CARD

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

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

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

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

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

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

16.  PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION
In this section, the expression “your personal information” 
means information about your financial circumstances, your 
use of the Card or conduct of your account with us. You have 
the right to request access to and correction of your personal 
information which we hold.

You agree that until your Card is cancelled and all outstanding 
amounts are paid in full we may obtain credit reports about 
you from credit reporting agencies and exchange your 
personal information with credit reporting agencies, banks 
or other creditors. This includes details of your application 
for Cards or other services, and of any failure on your part to 
comply with these Conditions or to pay us on time.

You agree that we may obtain your personal information from 
third parties whose names you give us, or who are named in 
a credit report about you. You authorize those third parties to 
provide your personal information to us. You agree that we 
may receive your personal information and use it to approve 
or decline any Charge you wish to make, collect overdue 
payments or take any other lawful action against you.

You agree that we may obtain details of your employment and 
income from the Company and provide the Company with 
your personal information.

You agree that in order to service your account we may 
transfer your personal information confidentially to our 
affiliates and other organizations which issue or service 

Card account including, without  limitation, any purchase of 
goods, services or other items, annual, renewal, replacement, or 
other fees for the Card, monthly instalments on an extended 
payment plan, interest (if any), charges for services rendered 
directly to the Cardmember by any bank or other institution, 
fees for returned cheques, any late payment assessments, other 
fees, expenses and all taxes that may be applicable, whether or 
not a Record of Charge is signed, and all other amounts payable 
under these Conditions.

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

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

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

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

4.  LIABILITY FOR CHARGES
Your liability for Charges made with the Card bearing your 
name depends on the liability program which applies to that 

•  The purchases you make with the Card will be itemized 
on your monthly Card statement. Full payment is due on 
receipt of your monthly statement.

•  Protect the Card from loss or theft. If the Card is lost or stolen, 
call your nearest American Express Office immediately.

•  To help ensure that the magnetic strip on the Card remains 
fully functional, avoid contact with other magnetic objects 
and magnetic strips.

•  If the Card ever becomes worn or damaged, call 0 2273 5566 
for a replacement Card.

•  When you receive the Replacement Card, destroy the 
original Card.

•  Do not forward this Card to another address either within 
or outside Thailand. If the person for whom the Card 
is intended is not at your address and requires the Card, 
please contact American Express on 0 2273 5566. Our local 
office will endeavor to contact the Cardmember and issue 
a new Card through the Emergency Card Replacement 
network worldwide.

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

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

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

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

Unless a specific 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 

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

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

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

Card. Details of your liability program are set out in this table:

Program 
liability…

You are liable to 
pay us for…

The Company is 
liable for…

Full Corporate 
Liability. No Charges.  All Charges.

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

5.  LIQUIDATED DAMAGES
You agree that we are entitled, at our absolute discretion, 
to charge you liquidated damages of one point five percent 
(1.5%) per month on any Charge appearing in a monthly 
statement for which we have not received full payment by 
the date of the next statement. The liquidated damages will 
appear as a Charge in the next statement.

6.  LOST, STOLEN OR MISUSED CARD
You must notify us at once if the Card is lost or stolen or 
if a Renewal Card has not been received or if you suspect 
that the Card is being used without your permission. You 
will not be liable for any unauthorized Charges made after 
we receive notice, and in any case your maximum liability 
for unauthorized Charges shall be one thousand (1,000) 
Thai Baht provided that you or the Company have not been 
involved in or benefited from misuse of the Card. You may 
notify us that you wish to suspend the use of your Card by 
calling the customer service number set out on the monthly 
statement. The suspension will take effect five (5)-minutes 
after we are notified and you will not be liable for any 
unauthorized use of the Card after the lapse of such five 
(5)-minute period.

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

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

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

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

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

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

SOME IMPORTANT POINTS YOU  
SHOULD KNOW ABOUT THE CARD

•  This Card is valid for the person whose name appears on 
the front unless cancelled by American Express (Thai) 
Company, Limited with Limited Liability in the USA. A 
Renewal Card will be sent to you before the expiry date.

•  This new American Express Purchasing Card is valid for 
the period shown on this Card. Your Card membership 
fee will be billed annually.

processing date, increased by a single conversion commission of 
two point five percent (2.5%).  If Charges are converted by third 
parties prior to being submitted to us, any conversions made by 
those third parties will be at rates selected by them.

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

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

13. PROBLEMS WITH BILLS OR PURCHASES
You are responsible for confirming the correctness of your 
monthly statement. You agree that you will try to notify us of 
any billing discrepancy within ten (10) business days of receipt 
of your monthly statement. Additionally, you may query 
any Charge which you believe appears incorrectly on your 
monthly statement. Provided that (a) any such query is raised 
within sixty (60) days of the date you received the monthly 
statement and (b) you can prove to our reasonable satisfaction 
that such Charge is incorrect, we will take appropriate action 
as described below. If you are unable to notify us before 
payment is made we will take all reasonable and appropriate 
action to resolve your billing dispute and, where appropriate, 
recredit your Card Account.

American Express Cards. You agree that we may transfer your 
personal information to the USA, Australia or other countries 
for processing and servicing. You agree that we may disclose 
your personal information to third parties (who may be 
located in other countries) who provide services to us, subject 
to appropriate conditions of confidentiality.

You agree that we and our affiliates may use your personal 
information for advertising and marketing to you of our 
products and services. We may not use or provide your 
information to any third party for marketing purposes 
without your consent and will remove your name from any 
such list if you request us to.

You agree that we may monitor your telephone calls with 
us from time to time to assure the quality of our customer 
service.

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

18.  CANCELLATION
You or the Company may cancel the Card at any time. 
Your cancellation will not be effective until you or the 
Company notify us in writing and we acknowledge receipt. 
On cancellation, you must destroy the Card immediately. 
You will remain liable for all Charges incurred before the 
Card is destroyed. We will then give you a refund or credit 
of pro-rata portion of your annual Card Account fee. The 
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บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
คอร์เปอเรต เพอร์เชสซิง”

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

WARNING!!
- In case you lose your Card, please immediately inform  
 us to suspend your Card. You and/or the Company,  
 depending on the type of liability, must be responsible for  
 any transactions made before the suspension. 
- Should the payment not be made in full or be delayed,  
 you and/or the Company, depending on the type of  
 liability, will be subject to a late payment fee.
- Please ensure you completely understand the product and  
 the Terms and Conditions before signing the Card.

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



เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ 
ส�ำหรับสมำชิกบัตร 

ก่อนที่ท่านจะน�าบัตรไปใช้ กรุณาลงลายมือชื่อที่
ด้านหลังบัตร ที่ส�าคัญกรุณาอ่านข้อก�าหนดและ 
เง่ือนไขในเอกสารนี้อย่างถี่ถ้วน เม่ือท่านน�าบัตร
ไปใช ้ เท ่ากับว ่าท ่านยอมรับเงื่อนไขที่ก�าหนด
ไว้ทุกประการ ท่านควรเก็บข้อก�าหนดและเงื่อนไข 
นี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 

สถานธุรกิจที่รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถ 
รับบัตรเฉพาะภายในช ่วงระยะเวลาที่ก�าหนด 
ไว้เท่านั้น โดยก�าหนดอายุการใช้บัตรจะอยู่ในช่วง 
วันแรกและวันสุดท้ายของเดือนท่ีปรากฏอยู ่บน 
บัตรใต้ค�าว่า “Valid Dates”
 
โปรดทราบ ท่านสามารถใช้บัตรนี้ได้จนกระทั่งถึง 
วันสุดท้ายของเดือนที่ก�าหนดให้เป็นวันหมดอายุ 

ข้อก�าหนด
ความรับผิด
ชอบ…

ความรับ
ผิดชอบ 
ของท่าน…

ความรับผิด
ชอบของ 
บริษัท…

ความรับผิด
ชอบโดย 
บริษัทแบบ 
เต็มจ�านวน

ไม่ต้องรับผิด
ชอบในค่า
สินค้าหรือ
บริการ

รับผิดชอบใน 
ค่าสินค้าหรือ
บริการเต็ม
จ�านวน

การช�าระค ่าสินค ้าและบริการท้ังหมดจะถึง
ก�าหนดช�าระเต็มท้ังจ�านวน เม่ือท่านหรือบริษัท
ได้รับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจากเรา เราจะส่ง 
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนไปให ้แก ่ท ่านหรือ
บริษัท เป็นเวลาอย่างน้อยสิบ (10) วัน ก่อน
ก�าหนดช�าระหนี้

5. ค่ำปรับในกรณีผิดนัดช�ำระหนี้
ท่านตกลงให ้เรามีสิทธิ เ รียกเก็บเงินค ่าปรับ 
ส� าห รับการ ผิดนัดช� าระหนี้ ในอัตราร ้ อยละ 
หนึ่งจุดห้า (1.5%) ต่อเดือนจากค่าสินค้าหรือ 
บริการตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนที่ 
เรายังมิได้รับช�าระหนี้เต็มจ�านวนภายในวันที่ลง 

สัญญำกำรเป็นสมำชิกบัตร 
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

(ไทย) จ�ำกัด

เ       งื่       อ       น       ไ       ข

ข้อควำมส�ำคัญ: ก่อนท่ีท่านจะน�าบัตรคอร์เปอเรต  
เพอร์เชสซิง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งแนบมาด้วย 
นี้ไปใช้ กรุณาอ่านสัญญาฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน 
หากท่านเก็บบัตรไว้หรือน�าบัตรไปใช้ เท่ากับท่าน 
ยอมผูกพันตามข้อตกลงทุก ๆ  ข้อที่ก�าหนดในสัญญา 
ฉบับนี้ซึ่งจะมีผลบังคับในการใช้บัตรของท่าน ถ้า
หากท่านไม ่ประสงค์ที่จะผูกพันตนตามสัญญา
ฉบับน้ี กรุณาท�าลายบัตรนี้ทิ้งทันที
 

1.  ค�ำจ�ำกัดควำม
ในสัญญานี้ “ค�าว่า “ท่ำน” “ของท่ำน” หรือ 
“สมำชิกบัตร” หมายความถึง บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อ 
ปรากฏอยู่บนบัตรที่แนบมาด้วยกันนี้ ค�าว่า “เรำ” 
“ของเรำ” และ “แก่เรำ” หรือ “กับเรำ” หมายความ 
ถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด และ 

2. กำรลงลำยมือช่ือบนบัตร
ท่านพึงต้องลงลายมือชื่อในบัตรนี้ทันทีที่ได้รับมา 
และก่อนน�าบัตรนี้ไปใช้เพื่อการแสดงตนและ 
เพื่อป้องกันการน�าบัตรไปใช้ในทางมิชอบ

3. กำรใช้บัตร
ท่านสามารถใช้บัตรนี้ได้ตามท่ีก�าหนดในสัญญา 
ฉบับนี้ ก่อนที่จะถึงวันหมดอายุบัตรตามท่ีปรากฏ 
บนด้านหน้าของบัตรนั้นเท่านั้น ท่านเท่านั้นท่ีมี
สิทธิใช้บัตรนี้ได้ ท่านจะต้องไม่ให้บัตรหรือเปิด
เผยหมายเลขบัตรนี้แก่บุคคลอื่นใด หรือยินยอม
ให้บุคคลอื่นใดน�าบัตรนี้ไปใช้เพื่อซื้อสินค้าและ
บริการ เพื่อการแสดงตนหรือวัตถุประสงค์อื่นใด 
บริษัทของท่านจะต้องรับผิดชอบรายการค่าใช้
จ่ายท้ังหมดที่ท่านกระท�าจากการใช้บัตรบริษัท
 
ท่านไม่สามารถคืนสินค้า ตั๋วเดินทาง หรือบริการ 
ใดๆ ท่ีท่านใช้บัตรซื้อเพื่อขอรับเงินสดคืนจาก 
เรา อย่างไรก็ตาม หากสถานธุรกิจยอมรับคืน 
หรือมีหน้าที่รับคืนสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ท่านอาจ 
จะขอคืนสินค้าหรือตั๋วเดินทางให้แก่สถานธุรกิจ 
นั้นๆ ได้โดยที่จ�านวนเงินดังกล่าวนั้นจะถูกน�าไป 

ผู้สืบสิทธิจากบริษัท ค�าว่า “บริษัท” หมายความ 
ถึง นิติบุคคลหรือองค์กรซึ่งมีชื่อดังปรากฏอยู่ใน 
บัตร ค�าว่า “บัตร” หมายความถึง บัตรคอร์เปอเรต  
เพอร์เชสซิง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งมีชื่อของ 
ท่านปรากฏอยู่ “สถำนธุรกิจ” หมายความถึง 
วิสาหกิจหรือองค์กรใดซึ่งยอมรับบัตร “ค่ำสินค้ำ 
และบริกำร” หมายความถึงจ�านวนเงินท่ีเรียก 
ช�าระจากบัญชีบัตร รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงค่า 
ซื้อสินค้าและบริการหรือสิ่งอื่นใด ค่าธรรมเนียม
รายปี ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ค่าธรรมเนียม 
การออกบัตรใหม่ หรือค่าธรรมเนียมอื่น การ
ผ่อนช�าระรายเดือนตามแผนขยายระยะเวลา 
การช�าระเงิน ดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม 
ท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บเป็นค่า 
บริการท่ีได ้จัดหาให ้แก ่สมาชิกบัตรโดยตรง 
ค ่าธรรมเนียมท่ีเ รียกเก็บกรณี มีการคืนเช็ค 
ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ ค่าปรับในกรณีผิดนัดช�าระ 
หนี้ค ่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดและภาษ ี
อากรท่ีอาจต้องมีการเรียกช�าระ ไม่ว่าจะมีการ 
ลงลายมือชื่อไว ้ในแบบฟอร์มบันทึกค่าสินค้า 
และบริการหรือไม ่ก็ตามและค ่าธรรมเนียม 
ต่างๆ ท่ีอาจเรียกเก็บได้ตามสัญญาฉบับนี้

หักกับจ�านวนหนี้ท่ีปรากฏในบัญชีบัตรของท่าน 
 
ท่านต้องไม่ใช้บัตร ถ้าท่านทราบด้วยความสุจริต 
ใจว่าท่านไม่สามารถช�าระเงินเต็มท้ังจ�านวนใน 
บัญชีบัตรตามใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของ
ท่าน ท่านต้องไม่ใช้บัตร ถ้าท่านตระหนักว่า
บริษัทอาจไม่สามารถช�าระหนี้หรือบริษัทอาจไม่
อยู ่ในฐานะท่ีจะช�าระเงินชดเชยค่าใช้จ ่ายทาง
ธุรกิจต่างๆ แก่ท่าน

4. ควำมรับผิดชอบในค่ำสินค้ำและบริกำร
ความรับผิดชอบในค่าสินค้าและบริการต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการใช้บัตรที่มีชื่อของท่านปรากฏ
อยู ่ให ้เป ็นไปตามข้อก�าหนดความรับผิดชอบ 
(Liability Program) ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับบัตร  
ข ้อก� าหนดความรับผิดชอบของท ่ านมีราย
ละเอียดตามท่ีก�าหนดในตารางดังต่อไปนี้
 
 
 

ในใบเรียกเก็บเงินประจ�า เ ดือนถัดไปได ้ตาม 
ดุลพินิจของเรา ค่าปรับส�าหรับการผิดนัดช�าระหนี ้
ดังกล่าว จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินค้าและ 
บริการในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนถัดไปของท่าน 

6.  กรณีบัตรสูญหำย ถูกขโมย หรือถูกน�ำไป
ใช้ในทำงมิชอบ

ท่านตกลงท่ีจะแจ้งให้เราทราบทันทีที่บัตรสูญหาย 
ถูกขโมย หรือหากท่านยังไม่ได้รับบัตรใหม่ท่ีออก 
ให้แทนบัตรเก่า หรือถ้าท่านสงสัยว่าบัตรถูกน�า 
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมิต้องรับผิดชอบ 
ต่อค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการใช้บัตรโดย 
มิชอบภายหลังการแจ้งให้เราทราบ และไม่ว่าใน 
กรณีใดๆ ความรับผิดชอบสูงสุดของท่านส�าหรับ 
ค ่าสินค ้าหรือบริการที่ เ กิดจากการใช ้บัตรโดย 
มิชอบดังกล่าวจะจ�ากัดเพียงหนึ่งพัน (1,000) บาท 
ทั้งนี้ ท่านหรือบริษัทจะต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 
หรือรับประโยชน์จากการใช้บัตรโดยมิชอบนั้น 

ท่านอาจแจ้งระงับการใช้บัตรโดยทางโทรศัพท ์
กับแผนกบริการสมาชิกบัตรของเราดังกล ่าว 
ข ้างต ้นตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ก�าหนดในใบ
เรียกเก็บเงินรายเดือน การระงับบัตรจะมีผลภาย 

ว่าเป็นการยินยอมตกลงให้มีการเปล่ียนแปลง 
ข้อก�าหนดสัญญาฉบับนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น เรามี 
สิทธิ ท่ีจะน� า เงิน ที่ ได ้ รับช� าระหนี้บางส ่วนนี้ 
ไปหักจากค่าสินค้าและบริการที่ค ้างช�าระตาม 
ที่เราเห็นสมควรได้

12. กำรไม่ช�ำระหนี้โดยถูกต้อง
ถ้าเช็คหรือตราสารการช�าระหนี้จากท่านหรือ 
เพื่อท่านไม่อาจเรียกเก็บได้เต็มจ�านวน หรือใน 
กรณีที่ บัญชีของท ่านมีการช�าระหนี้ โดยการ 
หักบัญชีโดยตรงแต่เราไม่สามารถเรียกช�าระ 
เงินได้เต็มจ�านวนจากธนาคารของท่าน ท่าน 
ตกลงท่ีจะช�าระหนี้ตามจ�านวนท่ีเรียกเก็บไม่ได้ 
นั้น รวมท้ังค่าเก็บหนี้และค่าบริการทางกฎหมาย 
ตามสมควร เว้นแต่มีข้อห้ามตามกฎหมาย

13.  ปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียกเก็บเงินหรือ
กำรซื้อสินค้ำและบริกำร

ท ่านต ้อง รับผิดชอบในการตรวจสอบความ 
ถูกต ้องของใบเรียกเก็บเงินรายเดือนแต ่ละ 
เดือนของบัญชีบัตร ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เรา 
ทราบถึงรายการเ รียกเ ก็บเงินที่ ไม ่ถูกต ้อง 
ภายในสิบ (10) วันท�าการนับจากวันที่ได้รับใบ 

เรียกเก็บเงินรายเดือน นอกจากนี้ท่านยังสามารถ 
ทักท ้วงถึงค ่าสินค ้าและบริการ ท่ีปรากฏใน 
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือนท่ีท ่านเชื่อว ่าคลาด 
เคลื่อนจากความเป็นจริงได้ภายใต้เงื่อนไขดัง 
ต่อไปนี ้(ก) ท่านต้องทักท้วงถึงความคลาดเคลื่อน 
ดังกล่าวภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ใบเรียกเก็บเงินรายเดือน และ (ข) ท่านสามารถ 
พิสูจน ์ ให ้ เป ็นท่ีพอใจของเราได ้ตามสมควร 
ว่าค่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ถูกต้อง เราจะ 
ด�าเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 

ในกรณีทีท ่านไม่สามารถแจ้งให ้เราทราบได้
ก่อนการช�าระเงิน เราจะด�าเนินการตามความ 
เหมาะสมเพื่อแก ้ป ัญหาข ้อขัดแย ้งเกี่ยวกับ 
การเรียกเก็บเงินดังกล ่าวและปรับคืนเงินใน
บัญชีของท่าน
ถ้าเป็นการสมควรในกรณีที่ค่าสินค้าและบริการ
ดังปรากฏในบัญชีบัตรของท่านเกิดข้ึนเนื่องจาก
การซื้อขายท่ีไม่จ�าเป็นต้องมีการแสดงบัตรและ
ไม่อาจตรวจสอบยืนยันลายมือชื่อของท่านได้
(ก) ถ้าท่านหรือบริษัทแจ้งให้เราทราบว่าท่าน

ไมได ้ เป ็นผู ้ก ่อให ้ เ กิดหนี้ค ่าสินค ้าหรือ
บริการดังกล่าว เราจะยกเลิกการเรียกเก็บ

9.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บหนี้
ท่านจะต ้องช�าระให ้แก ่เราซึ่งค ่าใช ้จ ่ายตาม
ความเหมาะสมท่ีเกิดขึ้นกับเราจากการเรียก
เก็บหรือการใช้ความพยายามในการเรียกเก็บ
จ�านวนเงินค้างช�าระใดๆ จากท่าน ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย 
นี้รวมถึงค่าบริการทางด้านกฎหมายด้วย

10.  ค่ำสินค้ำและบริกำรที่เกิดขึ้นใน 
ต่ำงประเทศ

ถ้าท ่านใช ้จ ่ายเป ็นเงินตราสกุลอื่นนอกจาก 
สกุลเงินบาท ค่าสินค้าและบริการของท่านจะถูก 
แปลงเป็นสกุลเงินบาท การแปลงสกุลเงินตราจะ 
ด�าเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ด�าเนนิการ 
บันทึกค่าสินค้าและบริการ ซึ่งอาจไม่ใช่วันที่ท่าน 
ก่อให้เกิดค่าสินค้าและบริการนั้น โดยขึ้นอยู่กับ 
เวลาที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับแจ้งค่าใช ้
สินค้าและบริการ ในกรณีที่ค่าสินค้าและบริการท่ี 
เป็นเงินตราสกุลอื่นและไม่ใช่สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐ การแปลงสกุลเงินตราดังกล่าวจะต้องแปลง 
เป็นสกุลดอลล่าร ์สหรัฐก่อนแล้วจึงแปลงจาก
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท ส�าหรับ
ค ่าสินค ้าและบริการท่ีเป ็นสกุลเงินดอลล ่าร ์
สหรัฐจะท�าการแปลงเป็นสกุลเงินบาทโดยตรง

เว ้นแต่ในกรณีท่ีมีกฏหมายบังคับให้ใช ้อัตรา 
แลกเปล่ียนใดโดยเฉพาะ ท่านได้ทราบและตกลง 
ด ้วยว ่ าระบบปริวรรตเ งินตราของอเมริ กัน 
เอ็กซ์เพรส จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีอ้างอิงกับ 
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารจากแหล่งที ่
เป็นที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันท�าการก่อนหน้า 
วันที่ด�าเนินการบันทึกค่าสินค้าและบริการ บวก 
ด ้วยค ่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตรา 
ในอัตราร้อยละ 2.5 แต่ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็น 
ผู ้ด�าเนินการแปลงค่าสินค้าและบริการท่ีเป็น 
สกุลเงินตราอื่นก่อนท่ีค่าสินค้าและบริการนั้น 
จะมาถึงเรา การแปลงสกุลเงินตราดังกล่าวจะใช้
อัตราแลกเปล่ียนซึ่งก�าหนดโดยบุคคลอื่นนั้น
 

11. กำรช�ำระหนี้
ท่านต้องช�าระหนี้แก่เราเป็นสกุลเงินท่ีเราเรียก
เก็บจากท่านถ้าเรายอมรับการช�าระเงินล่าช้า 
การช�าระเงินบางส่วน หรือการยอมรับการช�าระ 
เงินจ�านวนใดๆ ท่ีระบุไว้ว่าเป็นการช�าระเงิน 
เต็มจ�านวนหรือเป ็นการช�าระเงินเพื่อยุติข ้อ
พิพาทใดๆ การยอมรับการช�าระเงินในลักษณะ 
ดังกล่าวนั้น ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของเรา 
ตามสัญญาฉบับนี้หรือตามกฎหมาย และไม่ถือ 

ในห้า (5) นาที นับจากเวลาที่เราได้รับแจ้งและ
ท่านไม่จ�าต้องรับผิดในค่าสินค้าและบริการท่ีเกิด
ขึ้นจากการใช ้บัตรโดยมิชอบเม่ือล ่วงพ้นระยะ
เวลาห้า (5) นาทีดังกล่าว

7.  ที่อยู่ตำมใบเรียกเก็บเงิน
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือที่อยู ่ตามใบ
เรียกเก็บเงิน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันที 
หากเราส่งใบเรียกเก็บเงินถึงท่านโดยตรง ท่านจะ 
ต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
ใดๆของชื่อท่านหรือที่อยู ่ในการส่งใบเรียกเก็บ 
เงินรายเดือนของท่าน เราอาจเรียกเก็บเงินค่า
ธรรมเนียมรายปีเพิ่มในกรณีที่ มีการส่งใบเรียก
เก็บเงินออกนอกประเทศท่ีออกบัตรให้แก่ท่าน

8.  ภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ท่านต้องช�าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆท่ี
เรียกเก็บตามกฎหมายเก่ียวเนื่องกับบัตร การใช ้
บัตรหรือการหักจ�านวนเงินออกหรือน�าจ�านวน
เงินเข้าในบัญชีบัตรของท่าน เว้นแต่ว่ามีข้อห้าม
ทางกฎหมายเราอาจเรียกเก็บค่าภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเต็มจ�านวนหรือบางส่วน
ตามที่เราเห็นสมควรจากบัญชีบัตรของท่าน



เงินหรือปรับคืนเงินเข้าในบัญชีบัตรในกรณี
ที่ท่านได้ช�าระไปแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่เราจะ
สามารถพิสูจน์ได้ว่าหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การกระท�าของท่านหรือบริษัท หรือ

(ข) ถ ้าท ่านหรือบริษัทยกเลิกค�า ส่ังซื้อสินค ้า 
หรือบริการ โดยแจ้งให้กับสถานธุรกิจและ 
เราทราบภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน 
นับแต่วันที่ส่ังซื้อหรือขอรับบริการ หรือภาย 
ในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแต่วันถึง
ก�าหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการในกรณี
ที่มีการก�าหนดวันส่งมอบสินค้าหรือบริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านหรือบริษัท
สามารถแสดงหลักฐานได ้ว ่าผู ้ขายสินค้า
หรือให้บริการนั้น มิได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตาม 
สัญญา เราจะยกเลิกการเรียกเก็บเงินนั้น 
หรือในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินเข้าในบัญชี
บัตรของท่านเราจะด�าเนินการให้กับท่าน
ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแต่วัน 
ที่ได้รับแจ้งจากท่านหรือบริษัทหรือภายใน
ระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับแต่วันท่ีได้รับ 
แจ้งในกรณีที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการจาก
ต่างประเทศ

หากสถานธุรกิจออกแบบฟอร์มเครดิตเก่ียวกับ 
ค ่าสินค ้าและบริการเ ม่ือเราได ้ รับแบบฟอร ์ม 
เครดิตนั้น เราจะปรับคืนจ�านวนท่ีแสดงอยู่ในแบบ 
ฟอร ์ ม เคร ดิตนั้ น เ ข ้ า ใน บัญชี บั ต รของท ่ าน 
ถ้าเราตกลงที่จะปรับคืนจ�านวนเงินพิพาทให้แก ่
ท่านในเบ้ืองต้น ท่านจะช�าระค่าสินค้าและบริการ 
อื่นท้ังหมดให้แก่เรา เว้นแต่กฎหมายจะก�าหนด 
ให้เราต้องรับผิด เราจะไม่รับผิดชอบในสินค้าและ 
บ ริการ ท่ี ได ้มาจากการใช ้ บัตรหรือในกรณี ท่ี 
สถานธุรกิจไม่ยอมรับบัตร ท่านจะต้องด�าเนินการ 
บังคับตามสิทธิเรียกร้องหรือข้อพิพาทโดยตรง 
แก่สถานธุรกิจท่านไม่สามารถหน่วงเหนี่ยวการ
ช�าระหนี้แก่เรา เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการใช้
สิทธิเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าว

14. บัตรต่ออำยุ
เราจะออกบัตรต่ออายุให ้แก ่ท ่านเม่ือบัตรที่ ใช ้
อยู่ในปัจจุบันหมดอายุลง และท่านตกลงยินยอม 
ที่จะช�าระค่าธรรมเนียมรายปี (ถ้ามี) เม่ือเรา 
เรียกเก็บเงินกับท่านจนกว่าท่านจะแจ้งให้เรา 
ยุติการให ้บ ริการและท ่านได ้ท� าลายบัตรนั้น

15. กำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำง
ประเทศ ภำษีและข้อบังคับทำงกฎหมำย

ท ่านจะต ้องปฏิบัติตามข ้อก�าหนดกฎหมาย 
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาษี  
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการใช้บัตร 
ของท่านเราอาจให้ข้อมูลเก่ียวกับค่าสินค้าและ 
บริการอันเกิดขึ้นนอกประเทศไทยตามท่ีปรากฏ 
ในบัญชีของท่านแก่องค์กรใดๆ ของรัฐบาลเม่ือ 
ได้รับการร้องขอจากองค์กรดังกล่าว

16. ข้อมูลส่วนบุคคล
ในส่วนนี้ ข้อความว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทาง 
การเงินของท่าน การใช้บัตรของท่าน และการ
ด�าเนินการท่ีเก่ียวกับบัญชีของท่านกับเรา ท่าน
มีสิทธิขอตรวจสอบหรือแก ้ไขข ้อมูลส ่วนตัว 
ของท่านท่ีอยู่กับเรา
 
ท่านตกลงว่าจนกว่าบัตรของท่านจะถูกยกเลิก
และจ�านวนหนี้ค้างช�าระได้มีการช�าระแล้วเต็ม
จ�านวน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากส�านักงานเครดิตผู ้บริโภค และเราอาจจะ 

แลก เป ล่ียนข ้ อ มูลส ่ วน บุคคลของท ่ าน กับ
ส�านักงานเครดิตผู้บริโภค หรือกับธนาคาร หรือ
เจ้าหนี้อื่นใด รวมท้ังข้อมูลในสมัครขอใช้บัตร
หรือใช้บริการของท่าน และที่เก่ียวกับการฝ่าฝืน
ของท ่านในการปฏิบัติตามสัญญานี้หรือการ
ช�าระหนี้ให้แก่เราตามก�าหนด
 
ท่านตกลงว่าเราสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจากบุคคลท่ีสามซึ่งท่านเป็นผู ้ให้นาม
ไว้แก่เรา หรือผู้อื่นซึ่งปรากฏในรายงานเครดิต
เก่ียวกับท่าน ท่านอนุญาตให้บุคคลท่ีสามดัง
กล่าวให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ท่าน
ตกลงว ่าเราอาจได ้ รับข ้อมูลส ่วนบุคคลของ
ท่านและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการอนุมัติ 
ปฏิเสธการที่ท ่านจะก ่อให ้ เ กิดค ่าสินค ้าและ
บริการการเรียกเก็บหนี้ท่ีถึงก�าหนด หรือการ
ด�าเนินกระบวนการอื่นใดตามกฎหมายกับท่าน
 
ท่านตกลงว่าเราสามารถขอรายละเอียดเก่ียว
กับการจ ้างแรงงานและรายได ้ของท ่านจาก
บริษัทและให ้ข ้อมูลส ่วนบุคคลของท ่านแก ่
บริษัท

ท่านตกลงว่าในการด�าเนินการให้บริการเก่ียว
กับบัญชีของท่านเราอาจให้ข ้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเป็นการลับแก่บริษัทในเครือของเรา
และองค ์กรอื่นใดซึ่ งออกหรือให ้บริการบัตร
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านตกลงว่าเราอาจโอน 
ข ้ อ มู ลส ่ วน บุคคลของท ่ าน ไปยั งป ร ะ เทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการและให้บริการ ท่านตกลง
ว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่
บุคคลที่สาม (ผู้ซึ่งอาจอยู่ในประเทศอื่น) ซึ่งให้ 
บริการแก่เรา ท้ังนี้ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
รักษาความลับตามสมควร
 
ท ่านตกลงว ่าเราและบริษัทในเครือของเรา 
จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการโฆษณา 
และท�าการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของเราและบริษัทในเครือของเรา โดยเราจะไม ่
ใ ช ้ ห รื อ เป ิ ด เผยข ้ อ มู ลของท ่ านต ่ อ บุคคล 
ภายนอกใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
โดยปราศจากความยินยอมของท่าน และจะน�า 
ชื่อของท่านออกจากรายชื่อดังกล่าว หากท่าน 
ร้องขอให้ด�าเนินการเช่นว่านั้น

เราอาจตรวจสอบการติดต่อทางโทรศัพท์ท่ีมี 
ข้ึนระหว่างท่านและเราเป็นคร้ังคราว เพื่อให ้
ม่ันใจคุณภาพของการให้บริการสมาชิกของเรา

17.  กำรอนุมัติกำรใช้บัตรและกำรระงับกำร
ใช้บัตร

เราสงวนสิทธิในอันท่ีจะปฏิเสธการให้อนุมัติ
การใช้บัตรเพื่อการซื้อสินค้าและบริการใดๆ  
ของท่าน และท้ังนี้เราอาจจะสั่งระงับการใช้บัตร 
เพื่อการซื้อสินค้าและบริการหรือเพื่อการอื่นใด 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของ 
สมาชกิบัตรหรือบรษิทัหรือสถานภาพของบัญบัตร 
มูลค่าหรือลักษณะของธุรกรรมหนี้ค ้างช�าระ 
การฉ้อฉล ความไม่สุจริตหรือสาเหตุอื่นใดตามท่ี 
ก�าหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับแก ่
ท้องที่ที่เก่ียวข้องไม่ว่าภายในหรือภายนอกเขต
ประเทศไทย และไม่ว่าเวลาใดก็ตามและโดยไม่
ต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด
 
18. กำรยกเลิกบัตร
ท่านหรือบริษัทอาจยกเลิกการใช้บัตรในเวลา 
ใดก็ได้ โดยการยกเลิกนี้จะมีผลต่อเม่ือท่านหรือ 

บริษัทแจ ้งให ้ เราทราบเป ็นลายลักษณ์อักษร 
และเราได้รับรองการได้รับใบแจ้งนั้นแล้วในการ 
ยกเลิกบัตรนี้ ท่านจะต้องท�าลายบัตรโดยทันทีท่าน 
จะยังต ้อง รับผิดชอบต ่อค ่า สินค ้าและบริการ 
ที่ เ กิดขึ้ นทั้ งหมดก ่อนที่ จ ะ มีการท� าลายบัตร 
โดยเราจะคืนค่าธรรมเนียมบัญชีบัตรประจ�าปีให ้
แก่ท่านตามสัดส่วนของเวลา บัตรยังคงเป็นทรัพย์สนิ 
ของเรา และเราสามารถเพิกถอนสิทธิของท่าน 
ที่จะใช้บัตรเม่ือใดก็ได้ หากท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขนี ้
หรือด้วยเหตุผลใดๆ เก่ียวกับสถานภาพของบัญชี 
บัตร การฉ้อฉล ความไม่สุจริตหรือสาเหตุอื่นใดที ่
เราสามารถเพิกถอนสิทธิดังกล่าวได้ตามกฎหมาย 
บัตรจะถูกยกเลิกทันทีท่ีสัญญาจ้างระหว่างท่าน 
กับบริษัทส้ินสุดลง ในการที่เรายกเลิกบัตรและไม่มี 
หนี้ค้างช�าระในบัญชีบัตรเราจะคืนค่าธรรมเนียม 
บัญชีบัตรประจ�าปีตามสัดส่วนของเวลา (ถ้ามี)  
เราอาจแจ้งต ่อสถานธุรกิจว ่าบัตรของท ่านได ้
ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกแล้ว ถ้าบัตรถูกยกเลิก
หรือบัตรหมดอายุท่านไม่อาจใช้บัตรอีกไม่ว่าเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดๆ และท่านจะต้องท�าลายบัตรโดย 
ทันที ท่านต้องมอบบัตรแก่สถานธุรกิจเม่ือสถาน
ธุรกิจขอหรือแก่บุคคลที่สามท่ีเราก�าหนด

19. ควำมรับผิดชอบของเรำ
ภายใต้กฎหมายที่น�ามาใช ้บังคับท่านตกลงว่า
หากเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในส่วนที่เก่ียวกับ
บัญชีบัตรของท่านหรือการใช้บัตรของท่านและ
เป็นเหตุโดยตรงให้ท่านได้รับความเสียหายหรือ
เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ขึ้น ความรับผิดของเรา 
จะจ�ากัดอยู ่เพียงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวเท่านั้น ท้ังนี้ เราจะไม่รับผิดชอบในความ 
สูญเสีย หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง 
(consequential loss) หรือความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช ่ผลโดยตรงและ 
พึงคาดหมายได้ว ่าจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติ 
หน้าที่ของเราดังกล่าวข้างต้นรวมตลอดถึงค ่า 
เสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ไม่ว่าในกรณ ี
ใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือค่า 
ใช ้จ ่ายอันเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากบุคคลที ่
สามซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ากัดเพียง) ความผิดพลาด 
ทางเครื่องจักรกล หรือทางระบบซึ่งส่งผลกระทบ 
ถึงบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น

20.  กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข ้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขต่ำง ๆ นี้

เรามีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ นี ้

เม่ือใดก็ได้ โดยแจ้งให้ท่านได้รับทราบเป็นการ 
ล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน หรืออย่าง 
น้อยเจ็ด (7) วันในกรณีเร่งด่วนหรือในระยะเวลา 
ที่นานกว่านี้ตามที่กฎหมายก�าหนด ท่านตกลง 
ว ่าจะยินยอมถูกผูกพันกับการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขนั้น ๆ  ถ้าหากว่าภายหลังท่ีท่านได้รับหนังสือ 
บอกกล่าวการแก้ไขเปล่ียนแปลงจากเราแล้ว  
ท่านยังคงเก็บรักษาบัตรหรือใช้บัตรอยู ่ต ่อไป  
หากว่าท่านไม่ประสงค์จะยอมรับการเปลี่ยน 
แปลงแก้ไขดังกล่าวนั้น ท่านต้องยกเลิกสถานภาพ 
การเป็นสมาชิกบัตรโดยแจ้งให้เราทราบทันทีและ 
ท�าลายบัตรนี้ จากนั้นเราจะปรับคืนค่าธรรมเนียม 
รายปีให้แก่ท ่านตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ ทั้งนี้ท่านยังคงต้องรับผิดชอบส�าหรับ
ค่าสินค ้าและบริการทั้งหมดที่ได ้เกิดข้ึนก่อน
การท�าลายบัตร

21. อื่นๆ
(ก)  เราจะถือว ่าท ่านได ้รับใบเ รียกเก็บเงิน

หรือหนังสือแจ้งที่เราจัดส่งให้ท่านภายใต้
สัญญาฉบับนี้ ในวันที่ท่านได้รับจริงหรือ
วันท่ีสองนับแต่วันท่ีเราจัดส่งแล้วแต่ว่าวัน
ใดจะถึงก่อน

(ข)  เอกสารรับรองท่ีลงนามโดยพนักงานคนใด
คนหนึ่งของเรา ที่ระบุจ�านวนเงินท่ีท่านค้าง 
ช�าระภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะถือเป็นหลัก 
ฐานที่พิสูจน ์จ�านวนเงินดังกล ่าวส�าเนา 
ไมโครฟิล์มของเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
บัญชีของท่านกับเรา หรือที่ได้มาจากข้อมูล 
ที่ เ ราได ้ รับมาจากสถานธุรกิจโดยทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ จากจุดขายของสถานธุรกิจ 
หรือจากท่านสามารถใช้เพื่อพิสูจน์เนื้อหา
ใจความของเอกสารนั้นได้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุ
ประสงค์ใดๆ

(ค)  เราอาจโอนสิทธิของเราตามสัญญาฉบับนี้
เม่ือใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากท่านก่อน

(ง)  การสละสิทธิหรือการแก้ไขข้อก�าหนดของ
สัญญาฉบับนี้ ไม่มีผลสมบูรณ์ เว้นแต่เรา 
จะได้ตกลงด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร

(จ)  ให้ใช ้กฎหมายไทยบังคับแก่สัญญาฉบับ 
นี้ หากมีความแตกต่างกันระหว่างสัญญา 
ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย เว้น
แต่กฎหมายจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้
ถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษเป็นข้อยุติ

•  บัตรนี้มีผลใช้เฉพาะกับบุคคลท่ีมีชื่อปรากฏ 
บนบัตรเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัท อเมริกัน  
เอ๊กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด สั่งยกเลิกบัตรท่าน 
จะได ้ รับบัตรต ่ออายุ ใบใหม ่ก ่อนก�าหนด 
วันหมดอายุของบัตรเก่า

•  บัตรคอร์เปอเรต เพอร์เชสซิง อเมริกัน  
เอ็กซ์เพรส ใบใหม่นี้สามารถใช้ได้ภายใน 
ก�าหนดอายุการใช้บัตรซึ่งปรากฏอยู ่บน 
บัตรบริษัทฯจะเรียกเก็บค ่าธรรมเนียม 
สมาชิกบัตรของท่านเป็นรายปี

•  รายการค่าใช้จ่ายท่ีท่านช�าระผ่านบัตรจะแสดง 
ในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน กรุณำ
ช�ำระค่ำใช้จ่ำยเต็มจ�ำนวนหลังจำกได้รับ
ใบเรียกเก็บเงินเดือนรำยเดือน

•  โปรดเก็บบัตรในท่ีปลอดภัยเพื่อป ้องกัน
การสูญหายหรือถูกขโมย หากบัตรของท่าน
สูญหายหรือถูกขโมย กรุณาแจ้งส�านักงาน
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ใกล้ท่านท่ีสุดโดยทันที

•  เพื่อให้แน่ใจว่าแถบแม่เหล็กด้านหลังบัตร 
ของท่านจะเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างครบถ้วน 

กรุณาหลีกเลี่ยงไม่ให้บัตรเข้าใกล้วัตถุที่เป็น 
แม่เหล็กหรือแถบแม่เหล็กของบัตรอื่นๆ

•  กรณทีีบั่ตรเกิดช�ารุดหรือเสยีหาย ท่านสามารถ 
ติดต ่อขอบัตรใหม่ทดแทนได้ ท่ีหมายเลย 
02273 5566

•  ทันทีที่ท่านได้รับบัตรใบใหม่ทดแทน กรุณา
ท�าลายบัตรใบเดิมที่เสียหาย

•  อย่ำส่งต่อบัตรนี้ไปยังท่ีอยู ่อื่นใดท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศไทยในกรณีสมาชิกบัตร 
ไม่ได้อยู่ ณ ท่ีอยู่ท่ีได้ระบุไว้ และต้องการรับ 
บัตรใหม่ กรุณาติดต่อ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่ี 
หมายเลข 02273 5566 ส�านักงานอเมริกัน  
เอ๊กซ์เพรส ในท้องถิ่นจะพยายามติดต่อสมาชิก 
บัตรและออกบัตรใบใหม่ให้ ผ่านเครือข่ายบรกิาร 
ออกบัตรใหม่ทดแทนในกรณีฉุกเฉินทั่วโลก

สิ่งส�ำคัญบำงประกำรที่ 
ท่ำนควรทรำบเกี่ยวกับบัตร


