
ข�อกำหนดและเง�่อนไข

บัตรเครดิต อเมร�กัน เอ็กซ�เพรส
®

Terms and Conditions

American Express® Credit Card

www.americanexpress.com/thailand

388 S.P. Building, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400
388 อาคารเอส.พี. ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

American Express (Thai) Co., Ltd.
บร�ษัท อเมร�กัน เอ็กซ�เพรส (ไทย) จำกัด



3  2

	 หน้า

ข้อกำาหนดและเงื่อนไข

การใช้บัตรเครดิต	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส																									 								4	–	94

ข้อกำาหนดและเงื่อนไข

การใช้บริการแผนการแบ่งชำาระ	 96	–	108

ข้อกำาหนดและเงื่อนไข

การใช้บริการ	การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	 108	–	118

 Page

American Express Credit Card

Terms and Conditions 5 – 95

Extended Payment Plan

Terms and Conditions 97 – 109

Cash Advance

Terms and Conditions  109 – 119

สารบัญ CONTENTS



5  4

AMERICAN EXPRESS CREDIT CARD
TERMS AND CONDITIONS

IMPORTANT
Before you use the enclosed American Express Credit Card, please 

read these Terms and Conditions thoroughly. If you keep or use the 

Credit Card, you will be agreeing to these Terms and Conditions and 

they will govern your use of the Credit Card. If you do not wish to accept  

these Terms and Conditions, please cut the Credit Card in half and  

return the pieces to us as soon as possible.

1. DEFINITIONS
In these Terms and Conditions, the following words shall have the  

respective meanings set out hereunder, unless the context otherwise 

requires:

“Account” means any Account maintained by you with us under these 

Terms and Conditions.

“Basic Credit Card” means the American Express Credit Card issued 

to the Basic Credit Card member.

ข้้อกำำาหนดและเงื่่�อนไข้
กำารใช้้บัตรเครดิต อเมริกำัน เอ็กำซ์์เพรส

ข้้อความสำำาคัญ
ก่อนท่่ี่ท่ี่านจะนำาบัตรเครดิต	อเมริกัน	 	 เอ็กซ์เพรส	 ซ่่งแนบมาด้วยน่�ไปใช้	

กรุณาอ่านข้อกำาหนดและเง่ือนไขฉบับน่�อย่างละเอ่ยดถ่่ถ้วน	ทัี่�งน่�หากท่ี่าน

ได้ยอมรับบัตรและนำาบัตรไปใช้	 	บริษััที่จะถือว่าท่ี่านได้ตกลงยอมรับท่่ี่จะ

ผูกพันตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขฉบับน่�	ซ่่งจะม่ผลบังคับต่อการใช้บัตรของ

ท่ี่าน	ถ้าหากที่า่นไม่ประสงคท่่์ี่จะผกูพันตามขอ้กำาหนดและเง่ือนไขน่�	กรุณา

ตัดบัตรออกเป็นสองส่วน	และส่งกลับไปยังบริษััที่ทัี่นท่ี่

1.	 คำาจำำากััดความ
เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นประการอ่ืนภายใต้ข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	 

ให้คำาและวล่ดังท่่ี่ระบุข้างล่างน่�ม่ความหมายดังต่อไปน่�

“บััญชีีบััตร”	หมายถ่ง	บัญช่ของท่ี่านท่่ี่ดำารงไว้กับบริษััที่ตามข้อกำาหนดและ

เง่ือนไขน่�

“บััตรหลััก”	หมายถ่ง	บัตรเครดิต	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ท่่ี่ออกให้กับสมาชิก

บัตรหลัก
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“สมาชิีกบััตรหลััก”	หมายถ่ง	บุคคลท่่ี่ม่ช่ือในบัญช่บัตรท่่ี่ดำารงไว้กับบริษััที่

“ระยะเวลัาสรุปรอบับััญชีี”	หมายถ่ง	 รอบระยะเวลาประมาณหน่่งเดือน

สำาหรับการจัดเตร่ยมใบเร่ยกเก็บเงินรายเดือนของท่ี่าน	 ระยะเวลาสรุป 

รอบบัญช่จะเร่ิมต้นในวันถัดจากวันสรุปรอบบัญช่ของรอบบัญช่ก่อน	และ

สิ�นสุดในวันสรุปรอบบัญช่ถัดมา

“สมาชิีกบััตร”	หมายถ่ง	สมาชิกบัตรหลัก	และสมาชิกบัตรเสริม

“ยอดค่่าใช้ีจ่่าย”	หรือ	“ค่่าใช้ีจ่่าย”	หมายถ่ง	รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

หรือท่่ี่เร่ยกเก็บจากบัตรเครดิต	 ไม่ว่าจะม่การลงลายมือช่ือในใบบันท่ี่ก 

การขายหรือไม่ก็ตาม	และรวมถ่งบริการ	การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	และ

แผนการแบง่ชำาระ	ค่าธรรมเน่ยม	ดอกเบ่�ย	ภาษ่ั	และจำานวนอ่ืนๆ	ท่่ี่ท่ี่านตกลง 

จะชำาระแก่บริษััที่	หรือตกลงท่่ี่จะรับผิด	ภายใต้ข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�

“บััตรเค่รดิต”	 หรือ	 “บััตร”	 หมายถ่งบัตรหลักและบัตรเสริมบัตรเครดิต

	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส

“ข้้อมูลั”	 หมายถ่ง	 ข้อมูลด้านการเงิน	 รายการใช้จ่าย	 และข้อมูลส่วน

บุคคลท่่ี่เก่่ยวกับบัญช่บัตร	และ/หรือสมาชิกบัตร	 รวมถ่งแต่ไม่จำากัดเพ่ยง 

รายละเอ่ยดการใช้สินเช่ือ	 วันท่่ี่ม่การชำาระเงินครั�งสุดท้ี่าย	 วันผิดนัดชำาระ	

จำานวนเดือนท่่ี่ม่การค้างชำาระ	และสถานภาพของบัญช่

“Basic Credit Card member” means the individual in whose name the 

Account is maintained. 

“Billing Period” means the periods of approximately one month each 

by reference to which your monthly Statement of Account is prepared. 

Each Billing Period starts on the date following the Statement Cut-Off 

Date of the previous period and ends on the immediately following 

Statement Cut-Off Date.

“Card members” means the Basic Credit Card members and any  

Supplementary Credit Card member(s).

“Charge” means a transaction made or charged with the Credit Card, 

whether or not a Record of Charge is signed, and also includes Cash 

Advance and Extended Payment Plan, fees, interest, taxes and all  

other amounts you have agreed to pay us, or have agreed to be liable 

for, under the Terms and Conditions.

“Credit Card” or “Card” means the Basic Credit Card and any  

Supplementary Credit Cards.

“Information” means any financial data, transaction information  

and personal information relating to an Account and/or a Card member,  

including without limitation, credit use details, last payment date,  

default date, overdue month and Account status.
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“วงเงินสินเช่ี�อ”	 หมายถ่ง	 จำานวนยอดหน่�สูงสุดท่่ี่สามารถใช้จ่ายผ่าน 

บัญช่บัตร	ตามท่ี่่บริษััที่ได้แจ้งแก่ท่ี่านและท่ี่่อาจม่การแก้ไขเปล่่ยนแปลง

เป็นครั�งคราวตามดุลพินิจของบริษััที่

“บัริการหักบััญชีีเงินฝากอัตโนมัติ”	หมายถ่ง	บริการท่่ี่สมาชิกบัตรสามารถ

ชำาระค่าใช้จา่ยให้กบัอเมริกนั	เอ็กซ์เพรส	ผ่านบัญช่เงินฝากของสถาบันการ

เงินท่่ี่ม่ข้อตกลงล่วงหน้ากับอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส

“สมาชิีกบััตรทีี่�มีสิที่ธิิ์�”	 หมายถ่ง	 สมาชิกบัตรท่่ี่ม่สิที่ธิ�ใช้บริการต่างๆ	 

ท่่ี่นำาเสนอตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	 ทัี่�งน่�หลักเกณฑ์์ในการให้สิที่ธิ� 

ข่�นอยู่กับดุลพินิจของบริษััที่

“การเบิักถอนเงินสดล่ัวงหน้า”	หมายถ่ง	บริการเบิกเงินสดล่วงหน้า	และ

การให้บริการเช็คเดินที่าง	 อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 ดังท่่ี่ระบุไว้ในข้อ	 5	 ทัี่�งน่� 

การใช้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ	

การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	ท่่ี่บังคับใช้	ณ	ขณะนั�น

“แผนการแบ่ังชีำาระ”	หรือช่ือที่างการค้าอ่ืนท่่ี่ใช้เพ่ือเร่ยกแที่นแผนการ 

แบ่งชำาระ	 หมายถ่ง	 บริการท่่ี่ท่ี่านสมาชิกบัตรสามารถขยายระยะเวลา	 

การชำาระยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดจากการใช้บัตรตามท่่ี่กำาหนดไว้ในข้อ	 14	 

ทัี่� ง น่�การใช้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำาหนดและเ ง่ือนไข 

การใช้บริการแผนการแบ่งชำาระ	ท่่ี่บังคับใช้	ณ	ขณะนั�น

“Credit Limit” means the maximum debit balance permitted on the  

Account, as notified by us to you and as may be varied from time to 

time at our discretion.

“Direct Debit” means a facility allowing the Card member to pay  

American Express via a deposit account with a financial institution 

having prior arrangement with American Express.

“Eligible Card members” means Card members who are eligible for 

certain facilities offered herein. The eligible criteria are subject to our 

internal policies.

“Cash Advance” means the cash advance & Travelers Cheque facility 

described in Condition 5, which shall be subject to the Cash Advance 

Terms and Conditions for the time being in force.

“Extended Payment Plan (“EPP”)” or such other name as may be 

used to describe the installment plan means the facility allowing Card 

members to extend payment of Charges to the Credit Card describe 

in Condition 14, which shall be subject to the Extended Payment Plan 

Terms and Conditions for the time being in force.
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“ยอดค่่าใชี้จ่่ายโดยไม่แสดงบััตร”	 หมายถ่ง	 ยอดค่าใช้จ่ายในการ 

ซื�อสินค้าหรือบริการท่่ี่เกิดโดยมิได้แสดงบัตรต่อสถานธุรกิจ	 ทัี่�งน่�สมาชิก

บัตรอาจถูกร้องขอโดยสถานธุรกิจให้แจ้งรายละเอ่ยดบางประการ 

เพ่ือการระบุตัวสมาชิกบัตร	และตรวจสอบรายละเอ่ยดของบัตร

“วันค่รบักำาหนดชีำาระ”	 หมายถ่ง	 วันท่่ี่ครบกำาหนดชำาระค่าใช้จ่ายของ 

แต่ละระยะเวลาสรุปรอบบัญช่	 ซ่่งปกติจะเป็นวันท่่ี่	 25	 หลังจากวันสรุป 

รอบบัญช่	ทัี่�งน่�บริษััที่สงวนสิที่ธิ�ในการเปล่่ยนแปลงวันครบกำาหนดชำาระเป็น

ครั�งคราวตามท่่ี่บริษััที่เห็นสมควร

“วันทีี่�บัันทึี่กรายการ”	 หมายถ่ง	 วันท่่ี่ม่การเร่ยกเก็บยอดค่าใช้จ่าย 

โดยสถานธุรกิจกับบริษััที่	และม่การบันท่ี่กรายการยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ลงในระบบของบริษััที่

“ใบับัันทึี่กการข้าย”	 หมายถ่ง	 แบบฟอร์มท่่ี่สถานธุรกิจจัดเตร่ยมไว้ให้

สมาชิกบัตรลงลายมือช่ือเพ่ือเป็นหลักฐานยอดค่าใช้จ่าย

“สถานธุิ์รกิจ่” หมายถ่ง	สถานประกอบธุรกิจหรือองค์กรท่่ี่รับชำาระค่าสินค้า

หรือบริการผ่านบัตรเครดิต	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส

“Non-Card Presenting Charge” means any Charge to obtain products 

or services that is initiated without presentation of the Credit Card  

to the Service Establishment and requiring the Card members to  

provide certain information as requested by the Service Establishment 

to identify the Card member and verify the Card details.

“Payment Due Date” means the date on which payment for a Billing 

Period falls due which, subject to our right to designate a different  

date from time to time, normally falls on the 25th day after Statement 

Cut-Off Date. The Payment Due Date is specified in the Statement  

Account.

“Posting Data” in relation to a Charge means the date that the Charge 

is submitted by the Service Establishment to us and recorded in our 

system.

“Record of Charge” means a form prepared by a Service Establishment, 

and which may be signed by a Card member, as evidence of a Charge.

“Service Establishment” means a business of organization which  

accepts the Credit Card as a means of payment for goods or services.
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“วันสรุปรอบับััญชีี” 	 หมายถ่ง	 วันสิ�นสุดของแต่ละระยะเวลาสรุป 

รอบบัญช่	 บริษััที่จะแจ้งวันสรุปรอบบัญช่ของท่ี่านในเอกสารนำาส่ง 

บัตรเครดิตให้กับสมาชิกบัตร	 ในกรณ่ท่่ี่วันสรุปรอบบัญช่ของระยะเวลา 

สรุปรอบบัญช่ใดตรงกับวันเสาร์	 วันสรุปรอบบัญช่จะถูกเล่ือนมาเป็น 

วันก่อนหน้าวันเสาร์ดังกล่าว	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในการท่่ี่จะอนุมัติ 

การเปล่่ยนแปลงวันสรุปรอบบัญช่ตามท่่ี่ท่ี่านร้องขอ

“ใบัเรียกเก็บัเงิน”	หมายถ่ง	ใบแสดงรายละเอ่ยดยอดเร่ิมต้น	ยอดสิ�นสุด

และยอดค่าใช้จ่ายต่างๆของบัญช่บัตรท่่ี่จัดเตร่ยมโดยบริษััที่

“บััตรเสริม”	หมายถ่ง	บัตรเครดิต	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ท่่ี่ออกให้แก่สมาชิก

บัตรเสริม

“สมาชีิกบััตรเสริม”	 หมายถ่ง	 บุคคลนอกเหนือจากสมาชิกบัตรหลักท่่ี่ 

บริษััที่ได้ออกบัตรให้	 และยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดข่�นจากการใช้บัตรเสริม 

ดังกล่าวจะถูกเร่ยกเก็บจากบัญช่บัตรของสมาชิกบัตรหลัก

“ตารางค่่าธิ์รรมเนียม”	 หมายถ่ง	 ตารางแสดงค่าธรรมเน่ยมและ 

ค่าใช้จ่ายท่่ี่เก่่ยวเน่ืองกับบัตรเครดิต	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส

“Statement Cut-Off Date” means the ending date of each Billing  

Period. Your Statement Cut-Off Date may not be the same calendar 

date for each Billing Period. Your Statement Cut-Off Date is notified  

to you in the card carrier containing your Credit Card. In case the  

Statement Cut-Off Date for any given Billing Period falls on Saturday, 

the Statement Cut-Off Date shall be the day immediately preceding 

that Saturday. We may at our discretion allow at your request to change 

your Statement Cut-Off Date.

“Statement of Account” means in relation to a Credit Card Account  

a statement prepared by American Express setting out details of  

opening and closing balances and Charges to the Account.

“Supplementary Credit Card” means any American Express Credit 

Card issued to a supplementary Credit Card member.

“Supplementary Credit Card member” means an individual, other 

than a Basic Credit Card member, to whom a Credit Card is issued, 

and whose charges are chargeable to the Basic Credit Card member’s 

Account.

 

“Table” means the table of fees and charges pertaining to the  

American Express Credit Card.
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“ข้้อกำาหนดแลัะเง่�อนไข้”	 หมายถ่ง	 ข้อกำาหนดและเง่ือนไขสำาหรับ 

การใช้บัตรเครดิต	 อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรสท่่ี่กำาหนดไว้น่�	 และรวมถ่งส่วนท่่ี่ 

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครั�งคราว

“ภาษีีมูลัค่่าเพิิ่�ม”	หมายถ่ง	ภาษัามูลค่าเพ่ิมของประเที่ศไที่ย

“บัริษัีที่” “ข้องบัริษัีที่” “เรา” “เอเม็กซ์์”	และ	 “อเมริกัน เอ็กซ์์เพิ่รส”  

หมายถ่ง	บริษััที่	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	(ไที่ย)	จำากัด		

“ท่ี่าน”	และ	“ข้องท่ี่าน”	หมายถ่ง	สมาชิกบัตรหลัก	หรือสมาชิกบัตรเสริม

แล้วแต่กรณ่

หัวข้อในข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�ใช้เพ่ยงเพ่ือความสะดวกในการอา้งอิงซ่่ง

จะไม่ม่ผลในการต่ความบที่บัญญัติใดในข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�

การอ้างถ่งจำานวนท่่ี่เป็นเอกพจน์	 ให้ถือว่าเป็นการอ้างถ่งจำานวนท่่ี่เป็น

พหูพจน์ด้วย	 และที่ำานองเด่ยวกัน	 การอ้างถ่งบุคคลธรรมดาให้รวมถ่ง

นิติบุคคลด้วย	เว้นแต่บริษััที่จะกำาหนดเป็นประการอ่ืน

“Terms and Conditions” means the terms and conditions set out  

herein and by which the use of the Credit Card shall be governed  

and shall include all modifications and supplements thereto from time 

to time. 

“VAT” means Value Added Tax in Thailand

“We”, “our”, “us”, “Amex” and “American Express” means American  

Express (Thai) Co.,Ltd.

“You” and “your” means the Credit Card member, or, where  

appropriate, the Supplementary Credit Card member.

The headings in these Terms and Conditions are for convenience only 

and shall not affect the interpretation of any provision in these Terms 

and Conditions.

Unless the context otherwise requires or permits, references to the 

singular number shall include references to the plural number, and vice 

versa, and references to natural persons shall include bodies corporate.
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2.	 กัารใช้้บััตรเครดิต
ในการใช้บัตรเครดิต	สมาชิกบัตรจะต้องปฏิิบัติดังน่�

(1)	 ลงลายมือช่ือด้วยหม่กด้านหลังบัตรเครดิตท่่ี่ออกให้แก่ท่ี่านทัี่นท่ี่ท่่ี่ท่ี่าน

ได้รับและก่อนท่่ี่จะนำาบัตรเครดิต	ไปใช้	

(2)	 ใช้บัตรเครดิตก่อนวันหมดอายุของบัตรท่่ี่ระบุไว้บนหน้าบัตรเท่ี่านั�น

(3)	 เก็บรักษัาบัตรเครดิตไว้ในท่่ี่ท่่ี่ปลอดภัย	และอย่ามอบบัตรเครดิตหรือ

แจ้งหมายเลขบัตรเครดิตแก่บุคคลอ่ืน	 นอกเหนือจากสถานธุรกิจ 

ท่่ี่สมาชิกบัตรใช้บัตรเครดิตเพ่ือซื�อสินค้าหรือบริการ	และไม่อนุญาต 

ให้บุคคลอ่ืนใช้บัตรในการซื�อสินค้าหรือบริการ	 หรือใช้บัตรเพ่ือการ

แสดงตนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดทัี่�งสิ�น

ทัี่�งน่�ท่ี่านจะต้องรับผิดชอบต่อยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดข่�นบนบัญช่บัตรเครดิต

ด้วยเหตุท่่ี่ท่ี่านไม่ปฏิิบัตรตามข้อกำาหนดข้างต้น

ท่ี่านสามารถแสดงบัตรเครดิตเพ่ือซื�อสินค้าหรือบริการ	ณ	สถานธุรกิจท่่ี่รับ

บัตรเครดิตโดยท่ี่านต้องลงลายมือช่ือในใบบันท่ี่กการขายสำาหรับยอดเงิน 

ท่่ี่ที่่านได้ใช้จ่าย	 อน่่ง	 ท่ี่านสามารถซื�อสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องแสดง 

บัตรเครดิตผ่านที่างไปรษัณ่ย์	 โที่รศัพท์ี่	 โที่รสาร	 อินเตอร์เน็ต	 หรือช่อง

ที่างการส่ือสารอ่ืนใดของสถานธุรกิจท่่ี่ให้บริการสินค้าหรือบริการผ่าน 

ช่องที่างดังกล่าวไว้	 (ยอดค่าใช้จ่ายโดยไม่แสดงบัตร)	 นอกจากน่�ที่่าน 

ยังสามารถใช้บัตรเครดิตเพ่ือบริการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	และการ

แบ่งชำาระตามรายละเอ่ยดท่่ี่ระบุไว้ในข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�ด้วย

2. USE OF THE CREDIT CARD
You must:

(i) sign the Credit Card issued to you in permanent ink as soon as  

you receive it and before you use it;

(ii) only use the Credit Card prior to the last date of the month shown 

on its face;

(iii) Keep the Credit Card safe and not give the Credit Card or 

your Card Account number to others (other than to a Service  

Establishment in connection with a Charge) or allow any other 

person(s) to use it for Charge, identification or any other purpose

If you fail to comply with the above conditions, you shall be liable for all 

Charges incurred on the Credit Card as a result.

You can use the Credit Card for purchase for goods or services at  

any Service Establishment that accepts the Credit Card by presenting  

the Credit Card and signing the Record of Charge for the amount  

of your purchase. You can also purchase goods or services without  

presenting the Credit Card via mail, telephone, fax, internet or any  

other communication channel from the Service Establishment that 

provides the said service channels (Non Card Presenting Charge).  

In addition, you can also use the Cash Advance facility and Extended 

Payment Plan as stated hereunder.



19  18

ท่ี่านตกลงท่่ี่จะไม่ใช้บัตรเครดิตสำาหรับการซื�อสินค้าหรือบริการใดๆ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจำาหน่ายต่อหรือเพ่ือใช้เป็นปัจจัยหรือวัตถุดิบหรือ

เพ่ือใช้เป็นต้นทุี่นการผลิตหรือต้นทุี่นการดำาเนินการที่างธุรกิจ	 เว้นแต่จะ 

ได้รับความยินยอมจากบริษััที่ล่วงหน้า

3.	 ความรับัผิิดข้องท่่าน
สมาชิกบัตรหลักตกลงท่่ี่จะรับผิดต่อบริษััที่สำาหรับยอดค่าใช้จ่ายทัี่�งหมด 

ท่่ี่เกิดข่�นจากบัตรและบัตรเสริมใดๆ	 ท่่ี่ออกตามท่่ี่สมาชิกบัตรหลักร้องขอ

	 	 ทัี่�งน่�สมาชิกบัตรหลักตกลงและจะจัดการให้การใช้บัตรเสริมดังกล่าว 

เป็นไปตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	สมาชิกบัตรเสริมตกลงจะใช้บัตรเสริม

แต่ละใบท่ี่่ม่ช่ือของที่่านปรากฏิอยู่บนบัตรตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	 

และสมาชิกบัตรเสริมตกลงจะร่วมรับผิดอย่างลูกหน่�ร่วมกับสมาชิกบัตรหลัก

สำาหรับยอดค่าใช้จ่ายทัี่�งหมดท่่ี่เก่่ยวข้องกับบัตรเสริม

4.	 วงเงินสำินเช้่�อ
เอกสารนำาส่งบัตรเครดิตจะระบุวงเงินสินเช่ือเบื�องต้นสำาหรับบัญช่บัตร 

ของท่ี่าน	 บริษััที่สงวนสิที่ธิ�ในการเปล่่ยนแปลงวงเงินสินเช่ือของท่ี่าน 

โดยจะแจ้งให้ท่ี่านที่ราบถ่งการเปล่่ยนแปลงดังกล่าว	 นอกจากน่� 

ในใบเร่ยกเก็บเงินในแต่ละเดือนจะระบุวงเงินสินเช่ือและวงเงินสินเช่ือ 

คงเหลือ	ณ	 วันสรุปรอบบัญช่ของท่ี่านไว้	 ท่ี่านจะต้องไม่ใช้จ่ายเงินเกิน 

วงเงินสินเช่ือท่่ี่กำาหนดไว้	หากบัญช่บัตรของท่ี่านถูกยกเลิก	 วงเงินสินเช่ือ 

You agree not to use the Credit Card to purchase anything for the  

purpose of resale or resupply or to provide working capital except with 

our prior agreement.

3. YOUR LIABILITY
If you are the Basic Credit Card member, you are liable to us for all 

Charges on the Basic Credit Card and any and all Supplementary  

Credit Cards issued at your request; and you agree and will procure that 

all of these Credit Cards will be used in accordance with these Terms 

and Conditions. If you are a Supplementary Credit Card member, you 

agree to use each Supplementary Credit Card bearing your name in a 

manner consistent with these Terms and Conditions and you will be 

jointly and severally liable with the Basic Credit Card member for all 

Charges made in connection with the Supplementary Credit Card.

4. CREDIT LIMIT
The Credit Card carrier enclosing the Credit Card shows the initial  

Credit Limit applicable to your Account. We reserve the right to  

determine your Credit Limit from time to time and notify you of any 

changes to your Credit Limit. Your Credit Limit will also be shown on 

your monthly Statement of Account, together with the amount of  

available credit at the Statement Cut-Off Date. You must not exceed 
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จะถูกยกเลิกด้วย	 หากท่ี่านไม่ชำาระยอดเงินขั�นตำ่าก่อนหรือในวันครบ 

กำาหนดชำาระ	 ที่างบริษััที่จะสงวนสิที่ธิ�ท่่ี่จะปรับลดวงเงินสินเช่ือของท่ี่าน 

ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านม่บัญช่บัตรมากกว่าหน่่งบัญช่กับบริษััที่	วงเงินสินเช่ือท่่ี่ท่ี่าน

ได้รับจะเป็นวงเงินสินเช่ือร่วม

สำาหรับบัญช่บัตรทุี่กบัญช่และยอดหน่�รวมของทุี่กบัญช่บัตรจะต้อง 

ไม่เกินกว่ายอดวงเงินรวมดังกล่าว	หากยอดหน่�ของท่ี่านเกินวงเงินสินเช่ือ

	 ท่ี่านจะต้องชำาระหน่�ส่วนท่่ี่เกินวงเงินสินเช่ือทัี่นท่ี่	หากบริษััที่ยอมให้ม่การ

ใช้จ่ายรายการใดๆหรือหลายรายการ	 อันม่ผลที่ำาให้ยอดการใช้จ่ายใน

บัญช่บัตรของท่ี่านเกินวงเงินสินเช่ือ	มิได้หมายความว่าบริษััที่	ได้อนุมัติเพ่ิม

วงเงินสินเช่ือแก่ท่ี่านโดยถาวรแตอ่ย่างใด	หากท่ี่านม่บัญช่บัตรเสริมหน่่งใบ 

หรือมากกว่า	 ซ่่งบริษััที่ออกให้ภายใต้บัญช่บัตรของท่ี่าน	 วงเงินสินเช่ือท่่ี่

ท่ี่านจะได้รับจะเป็นวงเงินสินเช่ือรวมสำาหรับบัตรหลักและบัตรเสริมทุี่กใบ 

ภายใต้บัญช่บัตรของท่ี่านและยอดหน่�รวมของทุี่กบัตรภายใต้บัญช่บัตรของ

ท่ี่านจะต้องไม่เกินยอดวงเงินสินเช่ือรวมดังกล่าว

5.	 กัารเบัิกัถอนเงินสำดล่่วงหน้า
บริการ	การเบกิถอนเงนิสดล่วงหน้า	เป็นบริการท่่ี่ให้สมาชิกบัตรสามารถเบกิ

ถอนเงินสดล่วงหน้าจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ	 (เอท่ี่เอ็ม)	 ซ่่งยอมรับบัตร

เครดิต	อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	หรือเบิกเช็คเดินที่างอเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	จาก 

เค ร่ืองจ่ายเช็คอัตโนมั ติของบริ ษััที่ท่ัี่วโลกสมาชิกบัตรต้องติดต่อ 

แผนกบริการสมาชิกบัตรเพ่ือขอรับบริการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

	อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	สามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพ่ยงผู้เด่ยวในการพิจารณา

the Credit Limit. Your Credit Limit will be cancelled if your Account is 

cancelled. If you fail to settle the minimum payment due on or before  

the payment due date, American Express may reduce your Credit  

Limit. If one or more Supplementary Credit Card is issued under your 

Account, your Credit Limit is a combined Credit Limit 

For your Credit Card and all the supplementary Credit Card(s) under 

your Account and the total indebtedness on your Credit Card and 

all the Supplementary Credit Card(s) under your Account must not  

exceed the Credit Limit. If the total indebtedness exceeds the  

Credit Limit, you must make immediate payment of any access above 

the Credit Limit. If we accept a Charge which results in the balance 

of your Account exceeding your Credit Limit, this does not mean that  

we have approved an increased Credit Limit.

5. CASH ADVANCE
The Cash Advance facility enables you to obtain cash advances from 

Automatic Teller Machines (ATMs) which accept the Credit Card and  

to purchase American Express Travelers Cheques directly from  

American Express Dispensing Machines worldwide. Card members 

must contact our customer services to submit a request for the  
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ว่า	สมาชิกบัตรเป็นสมาชิก	ท่่ี่ม่สิที่ธิ�ใช้บริการ	การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

หรือไม่	สมาชิกบัตรท่่ี่ม่สิที่ธิ�ตกลงท่่ี่จะปฏิิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขใน

การใช้บริการ	การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	ท่่ี่จัดส่งให้กับท่ี่านพร้อมกับบัตร

เครดิต	การใช้บริการ	การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าของท่ี่านถือว่าท่ี่านตกลง

ท่่ี่จะชำาระค่าธรรมเน่ยมการใช้บริการและดอกเบ่�ยตามท่่ี่ระบุในตารางค่า

ธรรมเน่ยม

6.	 ค่าธรรมเนียมรายปีี
ค่าธรรมเน่ยมรายปีจะม่การเร่ยกเก็บสำาหรับการใช้บัตรหลักและบัตรเสริม

แต่ละใบตามอัตราท่่ี่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเน่ยม

7.	 ภาษีีมูล่ค่าเพิ่่�ม
ท่ี่านจะต้องรับผิดชอบในการชำาระภาษ่ัมูลค่าเพ่ิมแต่เพ่ยงผู้เด่ยว	ทัี่�งน่�รวม

ถ่งภาษ่ัใดๆ	ในลักษัณะเด่ยวกันท่่ี่จะจัดเก็บแที่นหรือเพ่ิมเติมจากภาษ่ัมูลค่า

เพ่ิม	ท่่ี่จะต้องจัดเก็บตามกฏิหมายจากจำานวนเงินใดๆ	ท่่ี่บริษััที่	ม่หน้าท่่ี่ตา

มกฏิหมายท่่ี่จะต้องจัดเก็บและนำาส่งอันเก่ยวกับภาษ่ัมูลค่าเพ่ิมนั�น

8.	 ดอกัเบัี�ยแล่ะค่าธรรมเนียมกัารใช้้วงเงิน
(1)	 ท่ี่านจะต้องชำาระดอกเบ่�ยและค่าธรรมเน่ยมการใช้วงเงินท่่ี่เกิดจาก

ยอดค่าใช้จ่ายแต่ละยอดโดยนับตั�งแต่วันท่่ี่บันท่ี่กรายการของยอดค่า

ใช้จ่ายนั�นตามอัตราท่่ี่ปรากฏิในตารางค่าธรรมเน่ยมจนกว่าจะชำาระ

ครบถ้วนทัี่�งน่�เว้นแต่ข้อกำาหนดเก่่ยวกับระยะเวลาปลอดดอกเบ่�ยและ

ค่าธรรมเน่ยมการใช้วงเงินตาม	(2)	ข้างล่างน่�จะถูกนำามาใช้	

Cash Advance facility. American Express will determine at our sole  

discretion if Card member is eligible for the Cash Advance facility. If you 

are an Eligible Card members, you agree to abide by the Cash Advance 

Terms and Conditions sent to you together with the Credit Card. In  

addition, by using the Cash Advance facility, you agree to pay the fees 

and interest for using the facility as stipulated in the Table.

6. ANNUAL FEE
Annual fees are payable for use of the Basic Credit Card and each  

Supplementary Credit Card at such rates as are stipulated in the Table.

7. VAT
You shall be solely responsible for any VAT, including any tax of a  

similar nature that may be substituted for it or levied in addition to it, 

chargeable by law on any payment we are required by law to collect 

and pay in respect of such VAT.

8. INTEREST AND CREDIT USAGE FEE
(1)  You must pay interest on each charge from the Posting Date of  

that charge at the interest rate shown in the Table until such  

Charge is fully repaid, except where an interest free period  

applies under (2) below.
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(2)	 ในกรณ่ต่อไปน่�จะไม่ม่การคิดดอกเบ่�ยและค่าธรรมเน่ยมการใช้วงเงิน

กับยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดจากการซื�อสินค้าหรือบริการ	 ยกเว้นยอด 

ค่าใช้จ่ายเก่่ยวกับรายการแบ่งชำาระหรือรายการการเบิกถอนเงินสด

ล่วงหน้า	

•	 บริษััที่ได้รับชำาระยอดค้างชำาระทัี่�งสิ�นของบัญช่บัตรตามใบเร่ยกเก็บ

เงินรายเดือนงวดก่อนเต็มจำานวนภายในวันครบกำาหนดชำาระและ

•	 บริษััที่ได้รับชำาระยอดค้างชำาระทัี่�งสิ�นของบัญช่บัตรตามใบเร่ยกเก็บ

เงินรายเดือนงวดปัจจุบันเต็มจำานวนภายในวันครบกำาหนดชำาระ

(3)	 ดอกเบ่�ยและค่าธรรมเน่ยมการใช้วงเงิน	(ถ้าม่)	จะปรากฏิเป็นยอดหน่�

ในบัญช่บัตรของท่ี่านในวันสุดท้ี่ายของระยะเวลาสรุปรอบบัญช่แต่ละ

รอบและจะแสดงไว้ในใบเร่ยกเก็บเงินรายเดือน

9.	 ใบัเรียกัเกั็บัเงินรายเด่อน
บริษััที่จะสง่ใบเร่ยกเกบ็เงินให้แก่สมาชิกบัตรหลักเดือนละครั�ง	สำาหรบัแต่ละ

รอบบัญช่ท่่ี่ม่การที่ำารายการหรือม่ยอดคงค้างในบัญช่บัตรของท่ี่าน	บริษััที่

จะจัดส่งใบเร่ยกเก็บเงินดังกล่าวให้ท่ี่านล่วงหน้าอย่างน้อย	10	วัน	ก่อนถ่ง 

วันครบกำาหนดชำาระ	 ใบเร่ยกเก็บเงินจะระบุยอดค่าใช้จ่ายการชำาระเงิน 

ท่่ี่เกิดข่�นบนบัญช่บัตรของท่ี่านในระหว่างระยะเวลาสรุปรอบบัญช่	 รวมถ่ง

แจ้งวันครบกำาหนดชำาระ	และยอดชำาระเงินท่่ี่ท่ี่านจะต้องชำาระ

(2) Interest is not payable on a Charge relating to the purchase of goods 

or services or fees (other than Charges relating to transaction  

under an Extended Payment Plan and Cash Advance) if: 

• We receive payment from you for the full outstanding balance  

on your previous monthly Statement of Account by the Payment  

Due Date; and

• We receive payment from you for the full outstanding balance 

on your current monthly Statement of Account by the Payment 

Due Date.

(3) Interest if payable, is debited to your Account on the last day of 

each Billing Period and is shown in the Statement of Account.

9. MONTHLY STATEMENT OF ACCOUNT
We will send the Basic Card members a Statement of Account once  

a month for each Billing Period during which there is any activity or 

a balance outstanding on your Account. Such Statement of Account  

shall be sent to you at least 10 days in advance of the Payment  

Due Date. The Statement of Account will identify Charges incurred  

and payments made on your Account during the Billing Period. The 

Statement of Account will also inform you of the Payment Due Date 

and payment which you are obliged to make for the said Billing Period.
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10.	 กัารช้ำาระเงิน
(1)	 ยอดชำาระขั�นตำ่าท่่ี่ท่ี่านจะต้องชำาระเท่ี่ากับร้อยละ	5	ของยอดคา้งชำาระ	 

รวมกับยอดชำาระขั�นตำ่าท่่ี่เกินกำาหนดชำาระ	 ค่าธรรมเน่ยมการเร่ยก 

เก็บหน่�	(ถ้าม่)	และยอดเงินจำานวนท่่ี่เกินกว่าวงเงินสินเช่ือ

(2)	 ท่ี่านจะต้องชำาระเงินให้บริษััที่เป็นเงินบาที่ด้วย	 เช็ค	 หรือเงินสด	 

อน่่ง	 ท่ี่านอาจที่ำาหนังสือยินยอมให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่่ี่

ให้บริการหักบัญช่เงินฝากอัตโนมัติที่ำาการหักเงินจากบัญช่เงินฝาก 

ของท่ี่านตามจำานวนยอดเร่ยกเก็บทัี่�งหมดตามใบเร่ยกเก็บเงินราย

เดือน	 ทัี่�งน่�	 หากบริษััที่ตกลงท่่ี่จะรับชำาระเป็นเงินสกุลอ่ืน	บริษััที่จะ

แปลงค่าเงินสกุลอ่ืนท่่ี่ที่่านได้ชำาระเป็นเงินบาที่ในอัตราแลกเปล่่ยน

ของบริษััที่และนำาจำานวนเงินบาที่ท่่ี่แลกเปล่่ยนมานั�นไปชำาระบัญช่

บัตรเครดิตของท่ี่าน

(3)	 ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านชำาระเงินตามยอดท่่ี่เร่ยกเก็บด้วยเงินสด	ท่ี่านจะสามารถ

ชำาระได้ไม่เกินจำานวนท่่ี่บริษััที่ได้กำาหนดไว้	ณ	ขณะนั�น	สำาหรับยอดค่า

ใช้จ่ายในสว่นท่่ี่เหลอืท่ี่านจะตอ้งชำาระแกบ่ริษััที่โดยวธ่ิอ่ืนตามท่ี่ร่ะบไุว้

ในข้อ	(2)	ข้างต้น

(4)	 ในกรณ่ท่่ี่บริษััที่ได้รับเช็ค	 หรือตราสารประเภที่อ่ืนเพ่ือการชำาระค่า

ใช้จ่ายผ่านบัตรจากท่ี่านหรือในนามของท่ี่านและปรากฏิว่าม่การ

ปฏิิเสธการจ่ายเงินเต็มจำานวนตามเช็ค	หรือตราสารนั�น	 ท่ี่านตกลงท่ี่่

จะชำาระค่าธรรมเน่ยมเช็คคืนแก่บริษััที่	 ในอัตราท่่ี่กำาหนดไว้ในตาราง

ค่าธรรมเน่ยม	 รวมทัี่�งยอดชำาระท่ี่่ม่การปฏิิเสธการจ่ายเงิน	 และค่า

ธรรมเน่ยมการเร่ยกเก็บหน่�	(Collection	Fee)	ท่่ี่เกิดข่�นแก่บริษััที่

10. PAYMENT
(1) The minimum payment you shall pay to us is 5% of the  

outstanding balance plus the total sum of any overdue  

minimum payment, collection fees (if any), and any amount  

exceeding your Credit Limit.

(2) You must always pay us in Thai Baht with cheque,  money order 

or cash. You may also authorize your bank or financial institution 

to debit directly from your account with them the total amount or 

the minimum payment due under the current monthly Statement 

of Account. If we decide to accept payment in another currency, 

we shall convert your payment to Thai Baht at credit it to your  

Account.

(3) Where payment is made by cash, you can only make the cash  

payment up to the amount specified by us from time to time 

and any excess amount shall be paid to us by the other means  

indicated in clause 2 above. 

(4) If we receive a cheque, or other payment instrument from you  

or on your behalf that is not honored in full, you agree to pay us 

the cheque returning fee at the rate as prescribed in the Table  

in addition to the dishonored amount and any collection fees  

incurred by us.
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(5)	 บริษััที่สามารถนำาจำานวนเงินท่่ี่บริษััที่ได้ชำาระจากสมาชิกบัตรหรือ 

ในนามของท่ี่านไปใช้ชำาระยอดคงค้างตามลำาดับการชำาระเงินท่่ี่ 

บริษััที่เห็นสมควรโดยไม่คำาน่งถ่งคำาส่ังหรือการแจ้งของท่ี่านหรือ 

ผู้ท่่ี่ชำาระเงินในนามของสมาชิกบัตรว่าต้องการนำาไปชำาระยอดค้าง

ชำาระใด

(6)	 ยอดท่่ี่สมาชิกบัตรชำาระเกินกว่ายอดคงค้างในบัญช่บัตรของท่ี่านจะ 

ไม่ได้รับดอกเบ่�ย

11.	 กัารไม่ช้ำาระเงินหรือกัารช้ำาระเงินล่่าช้้า
ในกรณ่ท่่ี่บริษััที่ไม่ได้รับการชำาระเงินขั�นตำ่าตามจำานวนท่่ี่เร่ยกเก็บใน 

ใบเร่ยกเก็บเงินเกินกว่าวันครบกำาหนดชำาระ	 ยอดคงค้างทัี่�งหมด 

บนบัญช่บัตรของท่ี่านจะถูกเร่ยกเก็บในอัตราดอกเบ่�ยสูงสุดท่่ี่กำาหนด 

ไว้ตามกฎหมาย	นอกจากน่�ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านไม่ชำาระเงินและบริษััที่ต้องดำาเนิน

การติดตามเร่ยกเก็บหน่�หรือดำาเนินการที่างกฏิหมาย	 ท่ี่านตกลงท่่ี่จะรับ 

ผิดชอบในค่าเส่ยหายเต็มจำานวน	 ต้นทุี่น	และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	 ทัี่�งน่�	 รวมถ่ง 

ค่าใช้จ่ายที่างกฏิหมาย	และค่าที่นายความท่่ี่เกิดข่�นกับบริษััที่หรือผู้กระที่ำา

การแที่นในนามของบริษััที่ในการเร่ยกเก็บหน่�ดังกล่าวด้วย

(5) Any and all payments received by us from you or on your behalf 

may be applied or appropriated by us in such manner and in such 

order as we see fit notwithstanding any specific appropriation or 

instruction by you or any other person making the payment. 

(6) No interest shall be earned by you on any credit balance.

11. NON – OR LATE PAYMENT
You shall be required to pay us immediately if your account is overdue. 

If we do not receive payment of the minimum payment shown on the 

monthly Statement of Account by the Payment Due Date, the entire  

outstanding amount on your Account shall be subject to defaulted  

interest at the maximum rate allowable by applicable laws. In addition, 

if as a result of your failure to make any payment, we resort to  

collection or legal proceedings, you agree to be responsible for the  

full damages, costs and expenses, including full legal expenses and  

attorney’s fees incurred by us or parties acting on our behalf in  

connection with the collection of the debt.
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12.	 กัารระงับัสำิท่ธิ�หรือกัารยกัเล่ิกักัารใช้้บััตร
ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตร	 หรือเกิดกรณ่ใด 

กรณ่หน่่งดังต่อไปน่�	 บริษััที่ม่สิที่ธิ� ท่่ี่จะระงับและ/หรือยกเลิกสิที่ธิ�ใน 

การใช้บัตรของท่ี่าน

•	 ท่ี่านเส่ยช่วิตหรือสาบสูญ

•	 ศาลตัดสินให้ท่ี่านเป็นผู้ม่หน่�สินล้นพ้นตัวหรือถูกฟ้องล้มละลาย

•	 ท่ี่านถูกกล่าวหาในคด่อาญา	หรือถูกคุมขัง	 หรือต้องคำาพิพากษัาให้ 

จำาคุก

•	 ท่ี่านม่ภูมิลำาเนาอยู่นอกเอกราชอาณาจักรไที่ย

•	 ม่เหตุให้เช่ือได้ว่าเกิดการเปล่่ยนแปลงสำาคัญในฐานะการเงินของท่ี่าน

อันจะส่งผลกระที่บต่อความสามารถในการชำาระหน่�บัตรเครดิตของท่ี่าน	

•	 ไม่ม่การติดต่อกลับจากท่ี่านภายในระยะเวลาท่ี่ก่ำาหนดในความพยายาม

ของบริษััที่ท่่ี่ที่ำาการติดต่อกับท่ี่านตามท่่ี่อยู่ท่่ี่ได้ให้ไว้

•	 ยอดค้างชำาระในบัญช่บัตรเครดิตของท่ี่านเกินวงเงินสินเช่ือ

•	 ท่ี่านใช้บัตรสำาหรับการซื�อสินค้าหรือบริการใดๆ	เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

จำาหน่ายต่อหรือเพ่ือใช้เป็นต้นทุี่นการผลิตและ/หรือต้นทุี่นการดำาเนินการ

ที่างธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษััที่ล่วงหน้า

•	 ท่ี่านผิดนัดชำาระหน่�ตามบัตรเครดิตหรือการให้สินเช่ืออ่ืนท่่ี่ถ่งกำาหนด

ชำาระ	ไม่ว่าจะเป็นหน่�ตามบัตรเครดิตท่่ี่ออกหรือการให้สินเช่ือโดยบริษััที่

	หรือโดยสถาบันการเงินอ่ืน

12. SUSPENSION / CANCELLATION
We can suspend and/or cancel your right to use the Credit Card,  

where appropriate, if you cease to qualify for Credit Card membership 

or in any of the following events or circumstances:

• Your death or disappearance.

• You are adjudged insolvent or are the subject of a petition for  

bankruptcy.

• You are accused in a criminal case or are sentenced to confinement 

or imprisonment.

• Your domicile is outside the Kingdom of Thailand.

• There is reasonable cause to believe that there is a major change  

in your financial situation which affects your ability to settle your 

obligations in respect of the Credit Card.

• You have not responded to our attempts to contact you using the 

contact details you have supplied to us for an extended period.

• The Balance of your Account exceeds your Credit Limit.

• You use the Card to purchase goods or services for the purpose  

of resale or resupply or to provide working capital for a business 

without our prior written approval.

• You are in default in setting any amount(s) due under any Credit 

Card or other credit facility, whether issued or granted by us or by 

any other financial institution.
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•	 ม่พฤติการณ์ท่ี่่ส่อว่าท่ี่านม่พฤติกรรมฉ้อฉลหรือทุี่จริตในการใช้ 

บัตรเครดิต	 หรือที่ำาการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอมในการขอม่ 

บัตรเครดิต	 หรือที่ำาการปลอมแปลงหรือการใช้เอกสารปลอมในการ 

ขอม่บัตรเครดิต	และ/หรือการใช้บัตรเครดิต

•	 ท่ี่านไม่ปฏิิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	 ข้อกำาหนดและเง่ือนไข 

การใชบ้ริการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	บริการแผนการแบง่ชำาระหรือ

รายการเม็มเบอร์ชิป	 ร่วอร์ดและที่่านเพิกเฉยท่ี่่จะปฏิิบัติตามการบอก

กล่าวของบริษััที่ท่่ี่ให้ท่ี่านปฏิิบัติตาม

•	 ท่ี่านไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า	 4	 รอบ	 

ระยะเวลาสรุปรอบบัญช่	และไม่ม่หน่�ค้างชำาระกับบริษััที่

•	 ม่เหตุอันควรเช่ือได้ว่าท่ี่านดำาเนินธุรกิจอันทุี่จริตหรือเป็นธุรกิจท่่ี่ขัดต่อ

ความสงบเร่ยบร้อยหรือศ่ลธรรมอันด่ของประชาชน

•	 เม่ือเกิดการเปล่่ยนแปลงในกฎหมายหรือกฎระเบ่ยบของหน่วยงาน 

ราชการ	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในประเที่ศไที่ยหรือไม่	 หรือเม่ือม่เหตุ 

อันควรเช่ือได้ว่าท่ี่านไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบ่ยบใดๆ	 

ท่่ี่เก่่ยวข้องกับการใช้บัตร	 อันที่ำาให้การใช้บัตรตามข้อกำาหนดและ 

เง่ือนไขน่�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรือเป็นเหตุอันสมควรตามดุลยพินิจ 

แต่เพ่ยงผู้เด่ยวของบริษััที่ในการระงับการใช้บัตร	 หรือยกเลิกสิที่ธิ� 

ของท่ี่านในการใช้บัตร

ในกรณ่ท่่ี่บริษััที่ระงับสิที่ธิ�การใช้บัตรเครดิตของที่่าน	ที่่านจะไม่สามารถ 

ใช้บัตรเครดิตได้จนกว่าจะได้ม่การดำาเนินการจนเป็นท่่ี่พอใจของบริษััที่ 

เพ่ือคืนสิที่ธิ�ในการใช้บัตรของท่ี่าน	 ซ่่งการคืนสิที่ธิ�ดังกล่าวอาจเกิดจาก 

• There appears to have been a fraudulent of dishonest act in the use 

of the Credit Card, or any forgery or the use of forged documents in 

connection with the request for the Credit Card and/or the use of 

the Credit Card.

• You fail to comply with any of the Terms and Conditions for the use of 

the Credit Card, Cash Advance, Extended Payment Plan, American 

Express Membership Reward Program and such non-compliance 

continues notwithstanding a notice form us requiring compliance.

• You have not utilized the Credit Card for a continuous period of  

4 Billing Periods and longer carry a balance due to us.

• There are reasonable grounds to believe that you operate a  

dishonest business or your business is against contrary to public 

order or good morals.

• When there is the promulgation of any laws or regulations of any  

government authority (whether within or outside the Kingdom  

of Thailand) or there are reasonable grounds to believe that  

you breach any laws or regulations in connection with the use of  

the Card causing the use of the Card pursuant to the Terms and  

Conditions here of to be illegal or to justify (in our sole discretion)  

suspension or cancellation of your right to use the Card.

If we suspend your Credit Card privileges, you cannot use the Credit  

Card until we determine (in our sole and absolute discretion) that 

your Credit Card privileges shall be reinstated (which, without limiting  
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การท่่ี่ท่ี่านได้ม่การชำาระค่าใช่จ่ายท่่ี่ค้างชำาระ	และ/หรือม่การแก้ไขเหตุการณ์ 

หรือกรณ่ท่่ี่ที่ำาให้ม่การระงับสิที่ธิ�การใช้บัตรเครดิตของท่ี่าน	 การระงับ 

การใช้บัตรเครดิตเป็นท่่ี่เร่ยบร้อยแล้ว	 อน่่ง	 ในกรณ่ท่่ี่บริษััที่ระงับสิที่ธิ� 

ดังกล่าวจะไม่กระที่บต่อสิที่ธิ�ใดๆ	ของบริษััที่ตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�

หรือตามกฏิหมาย	

ในกรณ่ท่่ี่บริษััที่ยกเลิกสิที่ธิ�การใช้บัตรเครดิต	 ยอดค่าใช้จ่ายทัี่�งสิ�นบน

บัญช่บัตรซ่่งรวมถ่งยอดใช้จ่ายตามการแบ่งชำาระท่่ี่ยังไม่ได้ม่การเร่ยกเก็บ

บนบัญช่ของท่ี่านจะถ่งกำาหนดชำาระโดยทัี่นท่ี่	และการยกเลิกดังกล่าวจะ

ไม่กระที่บต่อสิที่ธิ�ใดๆ	 ของบริษััที่ตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�หรือตาม 

กฏิหมาย

บริษััที่อาจที่ำาการแจ้งสถานธุรกิจเก่่ยวกับบัตรเครดิตท่่ี่ม่การถูกยกเลิก 

ในกรณ่ท่่ี่บัตรเครดิตถูกยกเลิกท่ี่านต้องตัดบัตรออกเป็นสองส่วนและ 

ส่งกลับมายังบริษััที่ทัี่นท่ี่	 และท่ี่านตกลงท่่ี่จะไม่ใช้บัตรเครดิตภายหลัง 

จากท่่ี่บัตรเครดิตได้ถูกยกเลิก

13.	 กัารอนุมัติ
ยอดค่าใช้จ่ายบางรายการอาจต้องได้รับการอนุมัติจากบริษััที่ก่อน

ท่่ี่สถานธุรกิจจะยอมรับยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้	 ทัี่�งน่�ด้วยเหตุผล 

ด้านความปลอดภยั	บริษััที่ม่สิที่ธิ�ปฏิิเสธไมอ่นุมัติยอดค่าใช้จ่าย	และรายการ

การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	 ใดโดยไม่ต้องแสดงเหตุผลหรือแจ้งล่วงหน้า	 

the generality of the foregoing, may be subject to arrangements  

satisfactory to us having been made for payment of any outstanding 

Charges and/or any other event or circumstance giving rise to the  

suspension being remedied). If we do suspend your Credit Card  

privileges we shall not lose any of our rights under these Terms and 

Conditions or at law.

If we cancel the use of the Credit Card, all outstanding Charges on  

the Account (including EPP not previously billed to your Account)  

shall become due and payable immediately.  If we do cancel the use 

of the Card, we shall not lose any of our rights under these Terms and 

Conditions or at law.

We may inform Service Establishments of cancelled Cards. If the Card 

is cancelled, you must cut it in half and return both halves to us at once. 

You agree not to use the Card after it has been cancelled.

13. AUTHORIZATION
Certain charges may need to be authorized by us before they will be  

accepted by a Service Establishment. We have the right to refuse  

authorization for any Charges or Cash Advance facility without cause 

or prior notice notwithstanding that your Credit Limit has not been  
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แม้ว่ายอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินวงเงินสินเช่ือก็ตาม	 ทัี่�งน่�โดยบริษััที่

ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่ี่านหรือบุคคลอ่ืนใดในความสูญเส่ย	ความไม่สะดวก

สบาย	หรือการเส่ยภาพพจน์จากการปฏิิเสธไม่อนุมัติดังกล่าว	 เม่ิอบริษััที่

อนุมัติให้ร้านค้าที่ำาการเร่ยกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัญช่บัตรของท่ี่านแล้ว	บริษััที่

จะถอืว่าท่ี่านได้ม่การใชจ่้ายตามรายการท่ี่ข่ออนมัุติ	และยอดวงเงนิสินเช่ือ

ท่่ี่เหลือในบัญช่บัตรจะลดลงตามจำานวนค่าใช้จ่ายท่่ี่ได้รับอนุมัติดังกล่าว

14.	 แผินกัารแบั่งช้ำาระ	(Extended	Payment	Plan)
แผนการแบ่งชำาระเป็นบริการท่่ี่ให้สมาชิกบัตรขยายระยะเวลาการชำาระ 

ค่าใช้จ่ายออกไปโดยสมาชิกบัตรสามารถใช้บริการแผนการแบ่งชำาระ 

ในการซื�อสินค้าหรือบริการท่่ี่สถานธุรกิจท่่ี่ร่วมรายการได้	 ทัี่�งน่�เม่ือสมาชิก

บัตรใช้บริการน่�ในการซื�อสินค้าหรือบริการท่่ี่สถานบริการธุรกิจถือได้ว่า

สมาชิกบัตรตกลงท่่ี่จะปฏิิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการ

แผนการแบ่งชำาระท่่ี่ได้ส่งให้ท่ี่านพร้อมกับเอกสารนำาส่งบัตรเครดิต	

ท่ี่านตกลงท่่ี่จะชำาระค่าธรรมเน่ยมและดอกเบ่�ยการใช้บริการแผนการ 

แบ่งชำาระตามท่่ี่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดและเง่ือนไขของการให้บริการ

แผนการแบ่งชำาระ

exceeded and we shall not be liable to you or anyone else for any  

loss or damage resulting from such refusal or for any inconvenience 

or embarrassment caused by such refusal. When we give a Service  

Establishment permission to charge your Account we assume the 

transaction will take place and therefore reduce the Credit Limit on 

your Account by the sum authorized.

14. EXTENDED PAYMENT PLAN
The Extended Payment Plan (EPP) allows Eligible Card members to  

extend payment of Charges to the Card. Card members may use  

EPP to purchase products or services at participating Service  

Establishments. Card members agree to abide by the EPP Terms and 

Conditions sent together with the Card. 

In addition, by using the EPP facility, Card members agree to pay the 

interest and fees (including late payment fees) for using the facility as 

stipulated in the EPP Terms and Conditions.
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15.	 กัารช้ำาระเงินเปี็นงวด	หรือกัารช้ำาระเงินท่ี�มีกัำาหนดกัาร
ช้ำาระเงินแน่นอนเปี็นระยะ

ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านแสดงความจำานงผ่านบริษััที่	หรือสถานบริการธุรกิจเพ่ือใช้

บัตรซื�อสินค้าหรือบริการท่่ี่ต้องม่การชำาระเงินเป็นงวดหรือม่กำาหนดชำาระ

แน่นอนเป็นระยะอาทิี่	การประกันภัย	ท่ี่านตกลงอนุญาตให้บริษััที่ชำาระเงิน

งวดแที่นท่ี่านเม่ือถ่งกำาหนดชำาระ	และตกลงท่่ี่จะชำาระเงินจำานวนเด่ยวกัน

เม่ือบริษััที่เร่ยกเก็บจากที่่าน	 ท่ี่านต้องแจ้งบริษััที่เป็นลายลักษัณ์อักษัร 

ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านไม่ต้องการให้บริษััที่ชำาระยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่ม่กำาหนดการ 

ชำาระเงินแน่นอนเป็นระยะหรือเงินงวดแที่นท่ี่านในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านประสงค์ 

จะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวสำาหรับการชำาระเงินเป็นงวดหรือม่กำาหนด 

ชำาระแน่นอนเป็นระยะ	ที่่านต้องแจ้งเป็นลายลักษัณ์อักษัรให้บริษััที่และ

สถานธุรกิจท่่ี่เก่่ยวข้องร้องขอให้บริษััที่หยุดการชำาระเงินไปยังสถานธุรกิจ

	 ท่ี่านม่หน้าท่่ี่ต้องที่ำาให้ม่ันใจได้ว่าสถานธุรกิจจะหยุดที่ำาการเร่ยกเก็บ

เงินมายังบริษััที่ในทัี่นท่ี่ท่่ี่ได้รับการแจ้งดังกล่าว	บริษััที่ม่สิที่ธิ�ท่่ี่จะที่ำาการ 

ชำาระเงินสำาหรับยอดเร่ยกเก็บโดยสถานธุรกิจท่่ี่เกิดข่�นก่อนหรือหลังจาก

การแจ้งดังกล่าว

16.	 ค่าใช้้จำ่ายในสำกัุล่เงินต่างปีระเท่ศ
ถ้าท่ี่านใช้จ่ายเป็นเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาที่	 ค่าสินค้าและ 

บริการของท่ี่านจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาที่โดยบริษััที่ในเครืออเมริกัน	 

เอ็กซ์เพรส	 ได้แก่	 AE	 Exposure	Management	 Limited	 (“AEEML”)	 

15. INSTALLMENT OR RECURRING PAYMENTS
If you use American Express Credit Card to buy goods or services,  

such as insurance, requiring recurring or installment payments,  

you authorize us to pay such recurring or installment payments for  

you when due and you agree to pay us for the same when we bill  

you. If you wish to discontinue the arrangement for recurring or  

installment payments, you must give to us and the Service  

Establishment concerned written notice requesting us to stop  

paying the Service Establishment. You must ensure that the Service 

Establishment ceases to submit charges to us immediately upon 

service of such notice. We shall be entitled to make payment on any 

charges submitted to us by the Service Establishment before or after 

such notice.

16. FOREIGN CURRENCY CHARGES 
If you make a Charge in a currency other than Thai Baht, that Charge 

will be converted into Thai Baht by the American Express currency 

conversion affiliate, AE Exposure Management Limited (“AEEML”). 

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 
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การแปลงสกุลเงินตราจะดำาเนินการในวันท่่ี่อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรสดำาเนินการ 
บันท่ี่กค่าสินค้าและบริการซ่่งอาจไม่ใช่วันท่่ี่ท่ี่านก่อให้เกิดสินค้าและ 
บริการนั�นโดยข่�นอยู่กับเวลาท่่ี่อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรสได้รับแจ้งค่าใช้สินค้า 
และบริการ	 ในกรณ่ท่่ี่ค่าสินค้าและบริการไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 
AEEML	จะแปลงสกุลเงินตราดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 ก่อน 
แล้วจ่งแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	เป็นสกุลเงินบาที่	สำาหรับค่าสินค้า 
และบริการท่่ี่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ	 AEEML	 จะที่ำาการแปลงเป็น 
สกุลเงินบาที่โดยตรง

ท่ี่านยอมรับและตกลงว่าอัตราแลกเปล่่ยนท่่ี่	AEEML	ใช้อ้างอิง	ซ่่งเร่ยกว่า
	American	Express	Exchange	Rate	นั�น	จะเป็น	(ก)	อัตราท่่ี่เป็นไปตาม
กฎหมาย	หรือใช้โดยจาร่ตประเพณ่ในท้ี่องถ่ินท่่ี่ยอดค่าใช้จ่ายนั�นเกิดข่�น	
หรือในกรณ่ท่่ี่ไม่เก่่ยวข้อง	(ข)	อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ย่นระหว่างธนาคารท่ี่่
	AEEML	เลือกจากแหล่งท่่ี่เป็นท่่ี่ยอมรับในที่างธุรกิจในวันที่ำาการก่อนหน้า
วันท่่ี่ดำาเนินการบันท่ี่กค่าสินค้าและบริการ	จากนั�น	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรสจะ
บวกค่าความเส่่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราร้อยละ	2.5	อน่่ง	American	
Express	Exchange	Rate	จะถูกกำาหนดทุี่กวัน	 ตั�งแต่วันจันที่ร์ถ่งวันศุกร์	
รวมถ่งวันหยุดที่ำาการของธนาคาร	ยกเว้นวันท่่ี่	1	มกราคม	และ	25	ธันวาคม
	ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านซื�อสินค้าหรือบริการในเงินสกุลอ่ืนท่่ี่ไม่ใช่เงินบาที่	ท่ี่านอาจ
ได้สิที่ธิเลือกท่่ี่จะให้บุคคลท่่ี่สาม	 (เช่น	 ร้านค้า)	 เป็นผู้แปลงยอดค่าใช้จ่าย
เป็นสกุลเงินบาที่ก่อนท่่ี่จะม่การเร่ยกเก็บจากอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	หากท่ี่าน
เลือกให้ม่การแปลงค่าเงินเช่นน่�	 อัตราแลกเปล่่ยนสำาหรับการแปลงค่าเงิน
	และค่าคอมมิชช่ันหรือค่าธรรมเน่ยมใด	ๆ	จะถูกกำาหนดโดยบุคคลท่่ี่สาม
นั�น	ทัี่�งน่�	อเมริกนั	เอ็กซ์เพรสจะไม่บวกค่าความเส่่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
อัตราร้อยละ	2.5	บนยอดค่าใช้จ่ายนั�น

made your Charge as it depends on when the Charge was submitted 

to American Express. If the Charge is not in US Dollars, AEEML will  

convert it through US Dollars, by converting the Charge amount  

into US Dollars and then by converting the US Dollars amount into  

Thai Baht. If the Charge is in US Dollars, AEEML will convert it directly 

into Thai Baht.

You understand and agree that the conversion rate AEEML uses, which 

is called the “American Express Exchange Rate”, will be: (i) the rate  

required by law or customarily used in the territory where the Charge 

is made or where this does not apply; (ii) based on interbank rates  

that AEEML selects from customary industry sources on the business 

day prior to the processing date. American Express will then add a  

Currency Conversion Risk Factor of 2.5% assessment on such  

Charges. The American Express Exchange Rate is set each day from 

Monday to Friday including bank holidays, except for 1 January and 

25 December. When you make a Charge in a currency other than Thai 

Baht, you may be given the option of allowing a third party (for example, 

the retailer) to convert your Charge into Thai Baht before submitting it 

to American Express. If you decide to do this, the exchange rate and 

any commission or charge will be set by the third party. As American 

Express will receive a Charge converted by a third party in Thai Baht, 

American Express will not apply a Currency Conversion Risk Factor  

of 2.5%.
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17.	 กัฏระเบัยีบัเกีั�ยวกัับักัารควบัคมุกัารแล่กัเปีล่ี�ยนเงนิตรา
ท่ี่านตกลงท่ี่่จะปฏิิบัติตามกฏิระเบ่ยบเก่่ยวกับการควบคุมการแลกเปล่่ยน

เงินตราและกฏิระเบ่ยบอ่ืนๆ	 ท่่ี่คล้ายคล่งกันท่่ี่บังคับใช้เป็นครั�งคราว 

กับการใช้บัตร	 ทัี่�งน่�หากท่ี่านเป็นสมาชิกบัตรหลัก	 ท่ี่านตกลงท่่ี่จะดำาเนิน

การให้สมาชิกบัตรเสริมทุี่กรายปฏิิบัติตามกฏิระเบ่ยบดังกล่าวด้วย	และ

ท่ี่านตกลงท่่ี่จะชดใช้ให้บริษััที่ในความสูญเส่ย	 การใช้สิที่ธิ�เร่ยกร้อง	หรือ

ค่าใช้จ่ายท่่ี่บริษััที่ใช้ไปเม่ือท่ี่านไม่ปฏิิบัติตามกฏิระเบ่ยบดังกล่าวข้างต้น	 

บริษััที่อาจส่งข้อมูลเก่่ยวกับค่าใช้จ่ายในบัญช่ของท่ี่านท่่ี่ได้ใช้จ่าย 

นอกประเที่ศไที่ยให้แก่หน่วยงานกำากับดูแลสถาบันการเงินของไที่ย 

หากได้รับการร้องขอ

18.	 บััตรสูำญหาย	ถูกัโจำรกัรรม	หรือกัารใช้้บััตรโดยไม่ถูกัต้อง
ท่ี่านตกลงท่ี่่จะแจ้งให้บริษััที่ที่ราบที่ันท่ี่ที่างโที่รศัพท์ี่หรือเคร่ืองมือส่ือสาร

อย่างอ่ืน	 ในกรณ่ท่่ี่บัตรสูญหาย	 ถูกโจรกรรม	หรือถูกที่ำาเล่ยนแบบ	หรือ

ท่ี่านไม่ได้รับบัตรเม่ือถ่งกำาหนด	หรือสงสัยว่าม่การนำาบัตรไปใช้โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากท่ี่าน	 ท่ี่านต้องรับผิดชอบต่อยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดจากการ

ใช้บัตรท่่ี่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่ี่าน	อย่างไรก็ตาม	ท่ี่านมิต้องรับผิดชอบต่อ 

ยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดข่�นภายในระยะเวลา	 5	นาท่ี่	หลังจากที่่านได้แจ้งให้

บริษััที่ที่ราบโดยม่เง่ือนไขว่าท่ี่านได้กระที่ำาการโดยสุจริต

17. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS 
You agree to comply, and if you are the Basic Credit Card member  

to procure the compliance of all Supplementary Credit Card members,  

with all exchange control or similar regulations in force from time  

to time which may apply to the use of any Credit 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 Account made outside of  

Thailand to the Thai government or the other banking authorities upon 

their request.

18. LOST, STOLEN OR MISUSED CREDIT CARD
You agree to notify us immediately via telephone or other communication  

devices if the Credit Card is lost, stolen, mutilated, not received when 

due or if you suspect that the Credit Card is being used without  

your permission. If the Credit Card must be replaced, you authorize us 

to issue a new Credit Card to you subject to a fee as stated in the Table. 

You shall be liable for any unauthorized use of the Credit Card to the 

extent permitted by law. You shall not be liable for any unauthorized 

Charges made 5 minutes after you have given notice to us provided 

that you have acted in good faith. 
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มิฉะนั�นท่ี่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัี่�งหมดท่่ี่เกิดจากการใช้บัตร 

โดยมิได้รับอนุญาตจากท่ี่าน	หากต้องที่ำาการเปล่่ยนบัตรใหม่	ท่ี่านอนุญาต

ให้บริษััที่ที่ำาการออกบัตรใหม่แก่ท่ี่านโดยม่ค่าธรรมเน่ยมตามท่่ี่กำาหนดไว้

ในตารางค่าธรรมเน่ยม	ในกรณ่ท่่ี่ม่การติดตามบัตรท่่ี่สูญหายกลับคืนมาได้	

ท่ี่านต้องแจ้งการไดคื้นมา	ของบตัรให้บริษััที่ที่ราบในที่นัท่ี่	และที่า่นจะต้อง

ตัดบัตรท่่ี่ได้คืนมาเป็นสองส่วนและส่งกลับคืนมายังบริษััที่

ท่ี่านตกลงท่่ี่จะช่วยเหลือบริษััที่ในการดำาเนินการเพ่ือติดตามเร่ยกคืน 

ค่าเส่ยหายจากการท่่ี่บัตรของท่ี่านถูกนำาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากท่ี่าน

ตามท่่ี่บริษััที่ร้องขอ	 ซ่่งรวมถ่งแต่ไม่จำากัดอยู่เพ่ยงการร้องขอให้แจ้งความ

บัตรหาย	การแจ้งความดำาเนินคด่กับผู้ต้องสงสัย	หรือดำาเนินการท่่ี่จำาเป็น

ในชั�นพนักงานสอบสวนหรือศาล	 ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านเพิกเฉยท่่ี่จะปฏิิบัติตาม

คำาร้องขอของบริษััที่โดยไม่ม่เหตุสมควร	 ท่ี่านตกลงว่าท่ี่านจะเป็นผู้ชำาระ

ค่าเส่ยหายดังกล่าว

19.	 ข้้อผิิดพิ่ล่าดในกัารเรียกัเกับ็ัหรอืกัารสำอบัถาม	ข้้อสำงสำยั
เกัี�ยวกัับัสำินค้าหรือรายกัารค่าใช้้จำ่าย

ท่ี่านตกลงท่่ี่จะแจ้งบริษััที่หากม่การตกหล่นหรือผิดพลาดเกิดข่�นในใบเร่ยก

เก็บเงินภายใน	10	วัน	นับจากวันท่่ี่ได้รับใบเร่ยกเก็บเงินดังกล่าว	ในกรณ่ท่่ี่

ท่ี่านสามารถพิสูจน์ได้ว่ายอดค่าใช้จ่ายใดในใบเร่ยกเก็บเงินไม่ถูกต้องและ

มิได้เกิดจากความผิดของท่ี่าน	ท่ี่านม่สิที่ธิ�ทัี่กท้ี่วงรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน	60	วัน	นับจากวันท่่ี่ได้รับใบเร่ยกเก็บเงิน

If the lost card is subsequently retrieved, it must not be used. The  

replacement Credit Card and subsequent renewals of it must instead 

be used. The retrieval of the original Credit Card must immediately be 

reported to us and the retrieved Credit Card must be cut in half and the 

pieces returned to us.

You agree to render all necessary assistance as we may reasonably  

request in our efforts to recover loss (“Loss”) arising from unauthorized  

charges to the Card incurred by any third party. Such assistance  

includes but is not limited to pressing charge(s) against third-party 

suspects and co-operating with the police or public prosecutors in  

any investigations or court proceedings. Should you fail to render such 

assistance without justifiable cause, you agree to compensate us for 

the Loss.

19. BILLING ERROES OR ENQUIRIES ON PROBLEMS 
WITH GOODS OR PURCHASES

You agree to notify us of any omission from or error in the Statement 

of Account within 10 days of the date of receipt of the Statement  

of Account. However, where you can prove any Charge listed on the 

Statement of Account to be incorrect and not a result of your mistake 

or fault, you are entitled to dispute the relevant record within a period 

not exceeding 60 days from the date of receipt of the Statement of 

Account.
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ท่ี่านตกลงชำาระค่าธรรมเน่ยมในการออกสำาเนาใบเร่ยกเก็บเงินใหม่	หรือ

สำาเนาใบบันท่ี่กการขายตามอัตราท่่ี่กำาหนดในตารางค่าธรรมเน่ยม	 ท่ี่าน

ไม่ม่สิที่ธิ�นำาสิที่ธิ�เร่ยกร้องกับสถานธุรกิจมาหักกลบลบหน่�หรือเร่ยกร้องเอา

กับยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เป็นหน่�กับบริษััที่ได้

ในกรณ่ท่่ี่เกิดข้อพิพาที่ท่่ี่สมาชิกบัตรโต้แย้งว่าไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดยอดค่าใช้

จ่ายใดๆ	โดยไม่แสดงบัตร	บริษััที่จะไม่เร่ยกเก็บยอดค่าใช้จ่ายนั�นเว้นแต่จะ

สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่ี่านเป็นผู้ที่ำารายการยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกรณ่ท่่ี่

สมาชิกบัตรได้ชำาระยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้ว	บริษััที่จะยกเลิกรายการ

ยอดค่าใช้จ่ายนั�นและโอนเงินคืนกลับเข้าบัญช่บัตรของท่ี่าน	สมาชิกบัตรม่

สิที่ธิ�ท่่ี่จะยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องแสดงบัตรภายใน

(ก)	 45	 วันนับตั�งแต่วันท่่ี่ส่ังซื�อสินค้า	 หรือบริการหรือ	 30	 วันนับแต่วัน 

ส่งมอบสินค้า	 ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านพิสูจน์ได้ว่าได้รับสินค้าหรือบริการไม่ 

ครบถ้วน	 ได้รับล่าช้าหรือสินค้าหรือบริการท่ี่่ได้รับชำารุดบกพร่อง 

หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์	หรือ

(ข)	 30	 วันนับจากวันถ่งกำาหนดส่งมอบสินค้าและบริการ	 โดยได้ม่การ

ตกลงวันกำาหนดส่งมอบสินค้า	 และบริการเป็นลายลักษัณ์อักษัร 

ในกรณ่ท่่ี่มิได้ม่การส่งมอบสินค้าและบริการตามวันท่่ี่กำาหนด	 โดย

บริษััที่จะระงับการเร่ยกเก็บเงินจากท่ี่าน	หรือในกรณ่ท่่ี่เร่ยกเก็บเงิน

ไปแล้ว	 ถ้าเป็นการส่ังซื�อสินค้าหรือบริการภายในประเที่ศ	บริษััที่จะ

คืนเงินให้กับท่ี่านภายใน	30	 วัน	 นับตั�งแต่วันท่่ี่ท่ี่านแจ้ง	 ถ้าเป็นการ 

ส่ังซื�อสินค้าหรือบริการต่างประเที่ศ	บริษััที่จะคืนเงินให้กับท่ี่านภายใน	

60	วัน	นับตั�งแต่วันท่่ี่ท่ี่านแจ้ง	

You agree to pay a fee for Statement of Account reprints or duplicate 

Records of Charge at the rates stated in the Table. No claim against a 

Service Establishment shall entitle you to any set-off or counterclaim 

against us.

In the event that you dispute having incurred any Non-card Presenting 

Charge, we shall not demand payment by you of the said Charge unless 

we can prove that the Charge was initiated by you. In case you have  

already made payment on a disputed Non Card Presenting Charges, 

we shall reverse the said Charge and refund the amount of the disputed 

Charge to your Account. You are also entitled to cancel any Non-Card 

Presenting Charges within

(i) 45 days from the ordering date of products or services; or 30 days 

of the date of delivery, if you can prove of shortage of delay of  

delivery or that the products or service are defective or not  

conforming to the objective; or

(ii) 30 days of the due date of delivery in the event that the due  

date of delivery is agreed in writing, In case of non-delivery. In  

such cases, we shall cease demanding for the said Non Card 

Presenting Charges. In case payment for the said Non-Card  

Presenting Charges has already been made, we shall refund you 

the amount of such Charges to your Account within 30 days from 

your notifying us for domestic Charges and within 60 days for 

oversea Charges.
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ภายใต้บังคับของบที่บัญญัติข้างต้น	 บริษััที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่ี่าน 

ในสินค้าหรือบริการ	 หรือความบกพร่องของสินค้าหรือบริการ	 ท่่ี่ใช้จ่าย 

ผ่านบัตรหรือความเส่ยหายท่ี่่เกิดข่�นในกรณ่ท่่ี่ร้านค้าปฏิิเสธไม่รับบัตร	 

ท่ี่านจะต้องใช้สิที่ธิ�เร่ยกร้องหรือยกข้อพิพาที่เร่ยกร้องเอากับร้านค้าเอง 

และท่ี่านไม่ม่สิที่ธิ�ระงับการชำาระเงินแก่บริษััที่โดยยกเอาการใช้สิที่ธิ� 

เร่ยกร้องหรือกรณ่พิพาที่ดังกล่าวเป็นข้ออ้างเว้นแต่กฏิหมายจะกำาหนดไว้

ในที่างตรงข้าม	บริษััที่สงวนสิที่ธิ�ในการคำานวณและคิดดอกเบ่�ยย้อนหลัง

สำาหรับยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่ระงับไว้เน่ืองจากเกิดข้อโต้แย้งซ่่งภายหลังพิสูจน์

ว่าถูกต้องแล้ว

20.	 วิธีกัารช้ำาระเงิน
ท่ี่านสามารถชำาระเงินแก่บริษััที่ด้วยวิธ่การต่างๆ	 ตามท่่ี่บริษััที่กำาหนด	 

บริษััที่สงวนสิที่ธิ�ในการเพ่ิมหรือลดวิธ่การชำาระเงินตามดุลพินิจของบริษััที่

โดยบริษััที่จะที่ำาการแจ้งให้ท่ี่านที่ราบล่วงหน้า	การชำาระเงินบางช่องที่าง

อาจม่การเร่ยกเก็บค่าธรรมเน่ยมการชำาระเงินตามอัตราท่่ี่กำาหนดไว้ 

ในตารางคา่ธรรมเน่ยม	การชำาระเงนิด้วยเช็ค	หรือตราสารอ่ืนๆให้ถือว่าชำาระ

แล้วเม่ือเร่ยกเก็บเงินได้

21.	 คะแนนสำะสำมเม็มเบัอร์ช้ิปี	รีวอร์ด
เม่ือท่ี่านใช้บัตรเครดิตถือว่าท่ี่านได้เข้าร่วมรายการอเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 

เม็มเบอร์ชิบ	ร่วอร์ดโดยอัตโนมัติ	และท่ี่านตกลงท่่ี่จะปฏิิบัติตามข้อกำาหนด

และเง่ือนไขของรายการอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	เม็มเบอร์ชิป	ร่วอร์ด	ดังท่่ี่ระบุ

ไว้ในคู่มือรายการเม็มเบอร์ชิป	ร่วอร์ด	ประจำาปี	

Subject to the above provision, we shall not be liable to you for goods 

or services, or any defects in such goods or services, charged to the 

American Express Credit Card, or if a Service Establishment refuses 

to accept the American Express Credit Card. You must raise any claim 

or dispute directly with the Service Establishment concerned and  

subject to any low to the contrary, you are not entitled to withhold  

payment from us because of such claim or dispute. We reserve the right 

to calculate and charge retroactive interest for any disputed Charge(s) 

which we determine to be valid after investigation.

20. PAYMENT METHODS
You may make payment to us through any of the methods allowed  

by us. We reserve the right to amend the list of payment methods  

acceptable to us from time to time at our discretion. Any such change 

shall be advised to you in advance. Certain payment methods are  

subject to payment of the applicable fee as stated in the Table.  

Payment by cheque, or any other payment instrument shall be valid if 

and only if the said cheque, or other payment instrument is honored.

21. MEMBERSHIP REWARDS
By using the Credit Card, you automatically participate in the American  

Express Membership Reward Program and agree to be bound by 

the American Express Membership Reward Program Terms and  

Conditions as stated in the Yearly Membership Reward Catalogue.



51  50

22.	 ท่ี�อยู่ในกัารจำัดสำ่งใบัเรียกัเกั็บัเงิน
ท่ี่านต้องแจ้งให้บริษััที่ที่ราบทัี่นท่ี่ท่่ี่ม่การเปล่่ยนแปลงช่ือของท่ี่าน 

และ/หรือท่่ี่อยู่สำาหรับจัดส่งใบเร่ยกเก็บเงิน	หรือช่ือของสมาชิกบัตรเสริม	

อน่่ง	เอกสารใดท่่ี่บริษััที่ได้จัดส่งให้กับท่ี่านตามท่่ี่อยู่ท่่ี่ท่ี่านได้แจ้งให้บริษััที่

ที่ราบล่าสุดถือเป็นการจัดส่งท่่ี่ถูกต้อง

23.	 กัารต่ออายุบััตร/กัารออกับััตรใหม่
บัตรเครดิตท่่ี่ออกให้จะใช้ได้จนกระท่ัี่งถ่งวันสุดท้ี่ายของเดือนท่ี่่ระบุไว้ 

บนหน้าบัตรเท่ี่านั�น	 นอกเส่ยจากว่าจะถูกระงับหรือยกเลิกโดยบริษััที่ 

ก่อนถ่งวันดังกล่าว	 ท่ี่านตกลงอนุญาตให้บริษััที่ออกบัตรใหม่ให้แก่ท่ี่าน

ล่วงหน้าก่อนท่่ี่บัตรปัจจุบันจะหมดอายุ	 บริษััที่จะที่ำาการต่ออายุบัตร 

หรือออกบัตรใหม่จนกว่าท่ี่านจะแจ้งยกเลิกบัตรเป็นลายลักษัณ์อักษัร 

ล่วงหน้าก่อนบัตรปัจจุบันหมดอายุ	 ในกรณ่บัตรสูญหาย	 ถูกโจรกรรมหรือ

ม่การฉ้อฉลเก่่ยวกับบัตร	 ท่ี่านตกลงอนุญาติให้บริษััที่ออกบัตรใหม่ให้

แก่ท่ี่านทัี่นท่ี่หลังจากได้รับแจ้งจากท่ี่านหรือบริษััที่ที่ราบถ่งเหตุท่่ี่เกิดข่�น	 

ทัี่�งน่�ท่ี่านตกลงชำาระค่าธรรมเน่ยมการออกบัตรใหม่ตามอัตราท่ี่่กำาหนดไว้

ในตารางค่าธรรมเน่ยม

22. BILLING ADDRESS
You must notify us immediately of any change in your name and/or  

billing address or any change to the name(s) or address(es) of any 

Supplementary Credit Card member(s). Any communication sent to 

the latest billing address notified to us shall be considered valid.

23. RENEWAL/REPLACEMENT CARD 
The Credit Card shall be valid through the last date of the month  

printed on the face of the Credit Card unless cancelled or suspended 

by us prior to that date. You authorize us to issue to you a new card 

prior to the expiry of your current Credit Card. We may continue to  

issue renewal or replacement Cards unless and until you have notified 

us in writing of cancellation of the Credit Card prior to the expiry of the 

then-current Credit Card. In case of a damaged, lost or stolen Credit  

Card, or fraud you authorize us to issue a new Credit Card to you  

immediately after your notification to us or out discovery of such  

damage, loss theft or fraud. You also agree to pay the fee for card  

replacement as stated in the Table.
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24.	กัารคุ้มครองข้้อมูล่แล่ะกัารใช้้ข้้อมูล่สำ่วนบัุคคล่
1.) การประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุุคคลโดยเรา

โดยหลักการท่ัี่วไป	เราเก็บรวบรวม	ใช้	และ/หรือ	เปิดเผย	(“ประมวลผล”)	 

“ข้้อมูลส่่วนบุุคคล”	 ของท่ี่าน	 ซ่่งหมายถ่งข้อมูลเก่่ยวกับบุคคลซ่่งที่ำาให้ 

สามารถระบตัุวบุคคลนั�นได้	ไม่ว่าที่างตรงหรอืที่างออ้ม	แต่ไม่รวมถ่งข้อมูล 

ของผู้ถ่งแก่กรรมโดยเฉพาะ	 ในการดำาเนินงานของเรา	ตัวอย่างของข้อมูล 

ส่วนบุคคล	ได้แก่

ประเภทข้้อมูล ตัวอย่างข้้อมูล

ข้อมูลการติดต่อ ชื่อ	อ่เมล	เบอร์โที่รศัพที่์	เบอร์มือถือ	ที่่่อยู่	และอื่น	ๆ

ข้อมูลระบุตัวตนและประวัต ิ
ส่วนตัว

หมายเลขหนังสือเดินที่าง	หมายเลขบัตรประชาชน	 
รายละเอ่ยดเก่่ยวกับการจ้างงาน	ข้อมูลเก่่ยวกับประวัต ิ
ส่วนตัวของที่่าน	และอื่น	ๆ	

ข้อมูลที่างการเงิน/ข้อมูลเครดิต หมายเลขบัตร	ชื่อที่่่ระบุบนบัตร	รายการใช้จ่าย	และอื่น	ๆ

ขอ้มลูเก่ย่วกบัผลติภัณฑ์/์บรกิาร ข้อมูลใด	ๆ	ที่่่ได้แจ้งและ/หรือให้แก่เอเม็กซ์	ในขณะที่่ ่
สมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์์หรือบริการ	และระหว่าง 
การใช้งานผลิตภัณฑ์์หรือบริการของที่่าน	และอื่น	ๆ

24.  DATA PROTECTION AND USE OF PERSONAL  
INFORMATION 

1.) Personal Information Processed by Us

AMEX generally collects, uses and/or discloses (“process” and  

“processing”) your “Personal Information”, which refers to the  

information pertaining to a person, which enables the identification  

of such person, whether directly or indirectly, but not including the  

information of the deceased persons in particular, in the ordinary 

course of our business. The example of the Personal Information is  

as follows:

Category Example of the Personal Information

Contact information Full name, email address, telephone number, 
mobile number, address, and etc.

Identification and  
background information

Passport number, identification card number, 
employment details, information about your 
background, and etc.

Financial/credit  
information

Card number, name specified on the card,  
payment transactions, etc.

Product/service-related  
Information

Any information, which is specified and/or  
provided to Amex when applying for a product or  
service, and during the use of our products and  
services, etc.
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ประเภทข้้อมูล ตัวอย่างข้้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่่่ม่ความ 
อ่อนไหว

ประวัติอาชญากรรม	–	ในบางกรณ่	เราอาจ 
ม่ความจำาเป็นที่่่จะต้องประมวลผลข้อมูลประวัต ิ
อาชญากรรมของที่่านเมื่อที่่านสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์ ์
หรือบริการจากเรา

ส่ำาเนาบุัตรประจำาตัวประชาชน	–	ในบางกรณ่	เราอาจ 
ม่ความจำาเป็นที่่่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ที่่านที่่่ระบุในบัตรประจำาตัวประชาชน	เพื่อวัตถุประสงค ์
เฉพาะ	เช่น	การเข้าที่ำาสัญญากับที่่าน	หรือการดำาเนินการ 
ระบุตัวตนและพิสูจน์ที่ราบตัวตนของลูกค้า	(Know	Your	 
Customer	หรือ	KYC)		

ด้วยเหตุน่�	เราไม่ม่เจตนาที่่่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่่่ม ่
ความอ่อนไหวที่่่ปรากฎในบัตรประจำาตัวประชาชนของ 
ที่่าน	เช่น	ศาสนาและ/หรือหมู่โลหิต	ดังนั�น	เราจะขอให ้
ที่่านลบ	ข่ดฆ่า	หรือปิดที่ับข้อมูลที่่่ระบุศาสนาและ 
หมู่โลหิตของที่่าน	พร้อมลงนามกำากับในจุดที่่่ดำาเนินการ 
ดังกล่าวก่อนที่่่จะส่งมอบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
ของที่่านให้แก่เรา	นอกเส่ยแต่ว่าสำาเนาบัตรประจำาตัว 
ประชาชนของที่่านจะต้องใช้นำาส่งแก่หน่วยงานราชการ 
ตามกฎหมายที่่่เก่่ยวข้องหรือตามคำาสั่งของหน่วยงาน 
ราชการนั�น	ๆ	หรือการประมวลผลข้อมูลสำาเนาบัตร 
ประจำาตัวประชาชนนั�นไม่ต้องอาศัยความยินยอม 
จากที่่าน

ในกรณ่ที่่่เราได้รับสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่่่ยังม่
ข้อมูลส่วนบุคคลที่่่ม่ความอ่อนไหวปรากฎอยู่	เราอาจ
จะลบ	ข่ดฆ่า	หรือปิดที่ับข้อมูลที่่่ระบุศาสนาและหมู่โลหิต
ของที่่านในเวลาใด	ๆ	จากเอกสารดังกล่าวเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติฯ	ที่่่กำาหนดให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเที่่าที่่่จำาเป็นและเก่่ยวข้องกับการดำาเนินการให้
บริการเที่่านั�น

Category Example of the Personal Information

Sensitive Personal  
Information

Criminal record – it may be necessary for Amex 
to process your criminal record when you apply 
for and/or use our products and services.

Copy of Thai identification (ID) card - In certain 
circumstances, it may be necessary for Amex to 
collect your Personal information that appears on 
the copy of Thai ID Card, for specific purposes, 
such as entering into a contract with you or as 
part of the know-your-customer (KYC) process.
Your copy of Thai ID card may contain the Per-
sonal Information in relation to religion and blood 
type, which is considered as Sensitive Personal 
Information under the PDPA.

In this regard, Amex does not have an intention  
to collect or process such Sensitive Personal  
Information, which is appeared on the copy of 
your Thai ID card, i.e., religion and/or blood type. 
We therefore require you to omit, blind or cross 
out the information about religion and/or blood 
type data, before surrendering/providing a copy 
of the Thai ID card to us and affix your signature 
at the place where the information is blinded or 
crossed out, unless the copy of the Thai ID card is 
to be passed to local authority(ies) as required by 
law or such authority (ies), or the processing of 
the Thai ID card no longer require the consent.

In the case where the full copy of the Thai ID 
card is collected, whereby the Sensitive Personal 
Information still appears on such Thai ID card,  
we may, at any time, blind or cross out the  
information about your religion and/or blood 
type from such document in order to comply with 
the PDPA that requires us to collect the Personal 
Information to the extent that is necessary and 
relevant for its business operations.
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2.) การเก็บุรวบุรวมข้้อมูลส่่วนบุุคคล

โดยหลักการท่ัี่วไป	 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่ี่าน	 

เม่ือท่ี่านสมัครเพ่ือรับผลิตภัณฑ์์หรือบริการจากเรา	 เช่น	 ในระหว่างการ 

ใช้งานบัญช่ของท่ี่าน	 ซ่่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่าน	 ท่ี่านเป็นผู้มอบให้ 

เม่ือเราร้องขอผ่านใบสมัคร

นอกจากน่�	 ในบางกรณ่	 ข้อมูลส่วนบุคคลของที่่านอาจถูกเก็บรวบรวม 

จากวิธ่การอ่ืน	ดังน่�	

(1)	ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลท่่ี่สาม	ซ่่งรวมถ่งแต่

ไม่จำากัดแต่เพ่ยงลูกค้ารายอ่ืนหรือพันธมิตรที่างธุรกิจ	(รวมถ่งพันธมิตรที่าง

ธุรกิจท่่ี่ที่ำาแบรนด์ร่วมกัน)	ของบริษััที่ท่่ี่อยู่ในกลุ่มอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ท่ัี่วโลก	

(“บริษััที่ในกลุ่มเอเม็กซ์”)	ท่่ี่เป็นผู้แนะนำาท่ี่านให้แก่เรา

(2)	 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านท่ี่่เป็นข้อมูลสาธารณะท่ี่านรับที่ราบว่าอาจม่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่ี่านโดยไม่ต้องได้รับ 

ความยินยอมจากท่ี่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 

พ.ศ.	2562	(“พระราชบัญญัติฯ”)

2.) The Collection of the Personal Information

In general, Amex collects your Personal Information directly from  

you when you apply to use our product or service, e.g., during the  

operation of your account, whereby your Personal Information may  

be  provided by you via the application form.

In addition, in certain circumstances, your Personal Information may  

be collected through various means, as follows:

(i) Your Personal Information is collected through third parties.  

Such third parties include but are not limited to other customers or  

business, including co-branded partners of companies within the  

worldwide American Express group of companies (“Amex Group  

companies”) who have referred you to us;

(ii) Your Personal Information is publicly available;

You acknowledge that, in certain circumstances, your Personal  

Information can be processed without your consent, and that is  

permitted and conducted in accordance with the Personal Data  

Protection Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”).
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หากเราม่ความจำาเป็นท่่ี่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ท่่ี่เป็น 

ผู้เยาว์	 (อายุน้อยกว่า	 20	 ปีและยังมิได้สมรสตามกฎหมาย)	 ผู้ไร้ความ 

สามารถ	 และ/หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย	 และการ 

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวต้องอาศัย 

ความยินยอม	 เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลเหล่าน่�จนกว่าจะได้รับ 

ความยนิยอมจากเจา้ของข้อมูลดังกล่าว	และ/หรอืผู้ปกครอง	ผู้อนุบาล	หรือ

ผู้พิทัี่กษ์ัของเจ้าของข้อมูล	(แล้วแต่กรณ่)

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านจำาเป็นสำาหรับการเข้าที่ำาสัญญากับ 

เอเม็กซ์	 เพ่ือการดำาเนินการตามสิที่ธิและหน้าท่่ี่ของเราภายใต้สัญญา 

ระหว่างท่ี่านและเอเม็กซ์	 และ/หรือเพ่ือปฏิิบัติตามกฎหมายท่ี่่เก่่ยวข้อง	 

หากท่ี่านไม่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม	 ใช้	 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ของท่ี่านซ่่งเป็นไปตามเหตุผลข้างต้น	 หรือในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านขอให้เราระงับ 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านท่่ี่จำาเป็น	 (1)	 เราอาจไม่สามารถออกบัตร	 

จัดหาสินค้าหรือบริการท่่ี่ที่า่นต้องการให้แก่ที่า่นได้	(2)	ท่ี่านอาจไม่สามารถ 

ใช้บัตรของที่า่น	และ/หรอืใช้ผลิตภัณฑ์์และบรกิารของเอเมก็ซ์ได้	และ/หรอื

	(3)	เราอาจยกเลกิการใชบั้ตรของที่า่น	และ/หรอืผลิตภัณฑ์์และบรกิารของ

เอเม็กซ์

If we need to collect the Personal Information from the data subjects,  

who are minors (whose age is below 20 years and not legally married),  

incompetent and/or quasi-incompetent persons as defined under  

Thai laws, and the processing of the Personal Information of such  

person requires consent, Amex will not process such Personal  

Information until the valid consent from the data subject and/or the  

legal guardians (as the case may be) has been obtained.

If your Personal Information is required for entering into a contract  

with Amex, for performing our rights and duties under the agreement  

between you and Amex, and/or for the compliance with applicable law,  

if you refuse to provide such Personal Information required for said  

purposes, or where you request that we suspend our use of such  

Personal Information, (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 any Amex’s products and services; and/or  

(3) we may cancel the use of the Card and cease to provide any  

products/services.
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หากเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านนอกเหนือจากท่่ี่ระบุในข้อ

กำาหนดน่�	 เราจะแจ้งท่ี่านให้ที่ราบถ่งการเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล	และอาจขอความยินยอมจากท่ี่าน	(หากจำาเป็น)	ตามข้อ

กำาหนดและเง่ือนไขน่�และพระราชบัญญัติฯ

3.) วัตถุุประส่งค์ข้องการเก็บุรวบุรวม ใช้ หรือเปิดเผย

โดยหลักการท่ัี่วไป	 เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านเพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปน่�

กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

การเข้าที่ำาสัญญา	หรือ 
ก่อตั�งนิติสัมพันธ์ระหว่าง 
เอเม็กซ์และที่่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของที่่านอาจต้องใช้เพื่อประมวลผล 
โดยเอเม็กซ์เพื่อดำาเนินการตามคำาขอของที่่านที่่่จะเข้าที่ำา 
สัญญากับเอเม็กซ์	ตัวอย่างเช่น	เมื่อที่่านให้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลแก่เราผ่านใบสมัคร	เอเม็กซ์จะต้องพิจารณา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของที่่านในการอนุมัติและออกบัตร 
ให้แก่ที่่าน	และเมื่อที่่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์์และ/หรือ 
บริการของเอเม็กซ์

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
•	 ข้อมูลระบุตัวตนและประวัติส่วนตัว
•	 ข้อมูลที่างการเงิน	และ/หรือข้อมูลเครดิต
•	 ข้อมูลเก่่ยวกับผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการ
•	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่่่ม่ความอ่อนไหว	(ได้แก่	
			ประวัติอาชญากรรม	และสำาเนาบัตรประจำาตัว
			ประชาชน)

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐานสัญญา

If we will collect the Personal Information other than those proscribed  

in this Condition, we will inform you about the collection and/or the  

processing of the Personal Information and may request for your  

consent (if required), in accordance with the Terms and Conditions  

and the PDPA.

3.) Purpose of Collection, Use or Disclosure

In general, we will process your Personal Information for the following  

purposes:

Data Processing
Activities Details

To enter into an  
agreement or establish  
a legal relationship between  
Amex and you

Your Personal Information may be required  
to be processed by Amex in order to take  
any step to proceed with your request to  
enter into a contract with Amex. For example,  
when you provide your Personal Information  
in the application form, whereby Amex needs to  
consider your Personal Information to consider  
approving and issuing Card to you, and when you  
apply for any Amex’s products and services.

Relevant Personal Information
• Contact information
• Identification and background information
• Financial and/or credit information
• Product/services-related information
• Sensitive Personal Information (i.e., criminal
    records and copy of Thai ID card)

Lawful basis
• Contractual necessity
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กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

การดำาเนินการตามสิที่ธิและ 
หน้าที่่่ของเราภายใต้สัญญา 
ระหว่างที่่านและเอเม็กซ์

เอเม็กซ์ม่ความจำาเป็นที่่่จะต้องประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของที่่าน	เพื่อการดำาเนินการตามสิที่ธิและ 
หน้าที่่่ของเราภายใต้สัญญาระหว่างที่่านและเอเม็กซ์

ตัวอย่างของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลม่ดังน่�
•	 การส่งมอบสินค้าและบริการของเราให้แก่ที่่าน	 
			การจัดการ	การบริหาร	และการดำาเนินการเก่่ยวกับ
			บัญช่ของที่่าน
•	การวิเคราะห์ข้อมูลเครดิต		และการออกบัตรใด	ๆ
•	การจัดการสิที่ธิประโยชน์และ/หรือแผนประกันภัย
			ที่่่ที่่านสมัครไว้

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
•	 ข้อมูลระบุตัวตนและประวัติส่วนตัว
•	 ข้อมูลที่างการเงิน	และ/หรือข้อมูลเครดิต
•	 ข้อมูลเก่่ยวกับผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการ

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐานสัญญา

Data Processing
Activities Details

To perform the rights and 
comply with the obligations  
under the agreement  
between you and Amex

It is necessary for Amex to process your Personal 
Information to perform rights and obligations 
under the agreement between Amex and you. 

The examples of the processing activities are as 
follows:
• Delivering our products and services to you, 
    administration, service and operation of your 
    Account;
• Conduct credit analysis and issuance of any 
    Card;
• Managing the benefits and/or insurance 
    programs in which you are enrolled.

Relevant Personal Information
• Contact information
• Identification and background information
• Financial and/or credit information
• Product/services-related information

Lawful basis
• Contractual obligation 
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กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

การบริหารจัดการ
การดำาเนินงานที่างธุรกิจ
ของเอเม็กซ์

เอเม็กซ์อาจม่ความจำาเป็นและความชอบธรรมที่่่จะต้อง 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของที่่าน	เพื่อวัตถุประสงค ์
บางประการ	เอเม็กซ์ม่ความจำาเป็นที่่่จะต้องประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของที่่าน	เพื่อการดำาเนินการตามสิที่ธิ
และหน้าที่่่ของเราภายใต้สัญญาระหว่างที่่านและเอเม็กซ์

ตัวอย่างของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลม่ดังน่�
•	 การประมวลผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้จ่าย
			ด้วยบัตรของที่่าน
•	การวิเคราะห์ข้อมูล	การวิจัย	และการวิเคราะห์
•	 การปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา	รวมถ่งแต่ไม่
			จำากัดเพ่ยงการติดตามตรวจสอบและบันที่่กการสนที่นา
			ที่างโที่รศัพที่์ระหว่างที่่านกับเรา
•	การจัดการความเส่่ยงเก่่ยวกับธุรกิจของเรา	รวมถ่ง
			แต่ไม่จำากัดเพ่ยงความเส่่ยงด้านเครดิต	ความเส่่ยงต่อ
			การฉ้อโกง	และความเส่่ยงเก่่ยวกับการดำาเนินงาน
•	การซื�อ	ขาย	เช่า	ควบรวมกิจการ	หรือการรวมกิจการ
			อื่น	ๆ	การจำาหน่ายจ่ายโอน	หรือการให้กู้ยืมเงินของ
			บริษััที่ในกลุ่มเอเม็กซ์ใด	ๆ	หรือบางส่วนของบริษััที่
			ดังกล่าว	หรือของธุรกิจหรือสินที่รัพย์ใด	ๆ	ของบริษััที่
			ดังกล่าว

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
•	 ข้อมูลระบุตัวตนและประวัติส่วนตัว
•	 ข้อมูลที่างการเงิน	และ/หรือข้อมูลเครดิต
•	 ข้อมูลเก่่ยวกับผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการ

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

Data Processing
Activities Details

Manage the operation of  
the business of Amex

It may be necessary and legitimate for us to 
process your Personal Information for certain 
purposes.

The examples of the processing of the Personal 
Information are as follows:
• Processing and collecting Charges on your 
    Card;
• Conducting data analytics, research and 
    analysis;
• Improving our products and services, 
    including but not limited to monitoring and 
    recording telephone calls between you and us;
• Managing risks relating to our business, 
    including but not limited to credit risk, fraud 
    risk and operational risk
• Actual or proposed purchase, sale, lease, 
    merger or amalgamation or any other 
    acquisition, disposal or financing of any 
    Amex Group companies or a portion of such 
    company or of any of the business or assets of 
    such company.

Relevant Personal Information
• Contact information
• Identification and background information
• Financial information
• Product/services related information

Lawful basis
• Legitimate interest
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กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

การระบุตัวตนและพิสูจน์ที่ราบ 
ตัวตนของลูกค้า	(Know	Your	 
Customer	หรือ	KYC)

เมื่อที่่านเข้าที่ำาสัญญากับเอเม็กซ์	เช่น	เมื่อที่่านสมัคร 
เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์์หรือบริการ	เอเม็กซ์ม่ความจำาเป็น 
ที่่่จะต้องดำาเนินการ	KYC	เพื่อระบุตัวตนและพิสูจน์ที่ราบ 
ตัวตนของที่่าน	และตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
•	 ข้อมูลระบุตัวตนและประวัติส่วนตัว

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐานการปฏิิบัติตามกฎหมาย
•	ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

การโฆษัณาและที่ำาการตลาด 
สินค้าและบริการ

เอเม็กซ์อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของที่่าน 
เพื่อการโฆษัณาและที่ำาการตลาดสินค้าและบริการของ
เรา	และสินค้าและบริการของพันธมิตรที่างธุรกิจของเรา 
ที่่่เป็นบุคคลภายนอก

เราและบริษััที่ในกลุ่มเอเม็กซ์อื่น	ๆ	อาจใช้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลของที่่านในการระบุผลิตภัณฑ์์และบริการ 
ที่่่ที่่านอาจสนใจ	และนำาเสนอให้ที่่านผ่านที่างไปรษัณ่ย์	 
อ่เมล	โที่รศัพที่์	ข้อความ	SMS	อินเตอร์เน็ตหรือวิธ่การ 
ที่างอิเล็กที่รอนิกส์อื่น	ๆ	ที่่่เก่่ยวกับผลิตภัณฑ์์และบริการ	 
เราอาจติดต่อที่่านเป็นครั�งคราวเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล 
ที่่่เราเก็บรวบรวมเก่่ยวกับความสนใจที่างการตลาดของ 
ที่่านยังเป็นปัจจุบัน

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
•	 ข้อมูลระบุตัวตนและประวัติส่วนตัว
•	 ข้อมูลเก่่ยวกับผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการ

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
•	ฐานความยินยอม	(แล้วแต่กรณ่)

Data Processing
Activities Details

To conduct the KYC  
process

When you enter into a transaction with Amex,  
e.g., when applying for a product or service,  
it is necessary for Amex to undertake the KYC  
process to identify and verify your identity.  
Amex is also obliged to ensure that your  
Personal Information is up-to-date.

Relevant Personal Information
• Contact information
• Identification and background information

Lawful basis
• Legal obligation 
• Legitimate interest

Conduct marketing  
activities

AMEX may process your Personal Information to  
conduct advertising and marketing our products  
and services, and those of our third-party  
business partners.

We and other Amex Group companies may use  
your Personal Information to identify goods and  
services in which you may be interested; and  
market offers to you (by mail, e-mail, telephone,  
SMS, via the internet or using other electronic  
means) in relation to such goods and services.  
We may also, from time to time, contact you to  
ensure that the information we hold about your  
marketing preferences is up to date.

Relevant Personal Information
• Contact information
• Identification and background information
• Product/services-related information

Lawful basis
• Legitimate interest
• Consent (as the case may be)
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กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

การปฏิิบัติตามข้อกำาหนดที่าง
กฎหมายหรือระเบ่ยบข้อบังคับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของที่่านอาจจำาเป็นในการประมวลผล 
ภายใต้หน้าที่่่และข้อกำาหนดที่างกฎหมายและระเบ่ยบ 
ข้อบังคับที่่่เก่่ยวข้องกับเรา	เช่น	พระราชบัญญัติฯ	 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 
และกฎของธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	และเพื่อปฎิบัต ิ
ตามคำาสั่ง	ประกาศ	คำาร้องขอบังคับตามกฎหมายและ 
ตามกฎหมายอื่น	ๆ

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
•	 ข้อมูลระบุตัวตนและประวัติส่วนตัว
•	 ข้อมูลที่างการเงิน	และ/หรือข้อมูลเครดิต
•	 ข้อมูลเก่่ยวกับผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการ
•	 ข้อมูลอื่น	ๆ	ที่่่จำาเป็นเพื่อปฏิิบัติตามกฎหมาย
•	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่่่ม่ความอ่อนไหว

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐานการปฏิิบัติตามกฎหมาย
•	ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง	สำาหรับการประมวลผล
			ข้อมูลส่วนบุคคลที่่่ม่ความอ่อนไหวที่่่ไม่สามารถใช้ฐาน
			การปฏิิบัติตามกฎหมายได้

Data Processing
Activities Details

Comply with the applicable 
laws and regulations

Your Personal Information may be required  
to be processed under the obligations and  
requirements under the laws and regulations,  
which are applicable to us (e.g., the PDPA, the  
Anti-Money Laundering Act, the BOT’s  
regulations) and to comply with legal orders,  
notices, law enforcement requests and other  
laws.

Relevant Personal Information
• Contact information
• Identification and background information
• Product/services-related information
• Financial and/or credit information
• Any other information, which is required by the 
    applicable law.
• Sensitive Personal Information

Lawful basis
• Legal obligation
• Explicit consent (for the processing of the 
    Sensitive Personal Information, which could 
    not rely on legal obligation)



71  70

กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

การก่อตั�งสิที่ธิ	ใช้สิที่ธิ	 
ปฏิิบัติตาม	หรือต่อสู้ข้อเร่ยกร้อง 
ที่างกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของที่่านอาจถูกประมวลผลในฐานะ 
ที่่่เป็นส่วนหน่่งของกระบวนการก่อตั�งสิที่ธิ	ใช้สิที่ธิ	 
ปฏิิบัติตาม	หรือต่อสู้ข้อเร่ยกร้องที่างกฎหมาย

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
•	 ข้อมูลระบุตัวตนและประวัติส่วนตัว
•	 ข้อมูลที่างการเงิน	และ/หรือข้อมูลเครดิต
•	 ข้อมูลเก่่ยวกับผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการ
•	 ข้อมูลอื่น	ๆ	ที่่่จำาเป็นเพื่อก่อตั�งสิที่ธิ	ใช้สิที่ธิ	
			ปฏิิบัติตาม	หรือต่อสู้ข้อเร่ยกร้องที่างกฎหมาย

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐานการใช้สิที่ธิเร่ยกร้องตามกฎหมาย	
			สำาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่่่ม่ความ
			อ่อนไหว
•	 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม	สำาหรับการประมวลผล
			ข้อมูลส่วนบุคคล

4.) การปรับุปรุงแก้ไข้ข้้อมูลส่่วนบุุคคล
ท่ี่านรับที่ราบและตกลงว่า	 ในระหว่างเวลาท่่ี่ท่ี่านใช้ผลิตภัณฑ์์และ/หรือ 
บริการของเรา	 ท่ี่านจะแจ้งให้เราที่ราบถ่งการเปล่่ยนแปลงใด	ๆ	 ต่อข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่ี่านให้เป็นปัจจุบัน	 และช่วยเหลือเราในการตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่า	 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่าน	 เช่น	 รายละเอ่ยดเก่่ยวกับประวัติ 

Data Processing
Activities Details

To establish, exercise, 
comply or defend legal 
claims

Your Personal Information may be processed as 
part of the establishment, exercising, compliance 
or defense of legal claims.

Relevant Personal Information
• Contact information
• Identification and background information
• Product/services-related information
• Financial information
• Any other information, which is required to 
    establish, exercise, comply or defend legal 
    claims

Lawful basis
• Legal claims (for the processing of the 
    Sensitive Personal Information)
• Legitimate interest (for the processing of 
    the Personal Information

4.) Updating Personal Information 

You acknowledge and agree that as long as you use our products  

and services, you will update us of any change to your Personal  

Information, and assist us to ensure that your Personal Information  

such as personal background details (e.g. job or business information)  

and/or latest financial information (e.g. credit references and bank  
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ส่วนตัว	(อาทิี่	ข้อมูลการที่ำางานหรือธุรกิจ)	และ/หรือข้อมูลที่างการเงินล่าสุด	 
(อาทิี่	ข้อมูลอ้างอิงที่างเครดิตและรายละเอ่ยดบัญช่ธนาคาร)	ยังคงถูกต้อง	 
เป็นปัจจุบัน	ครบถ้วน	และไม่ที่ำาให้หลงผิด	 รวมถ่งการตอบคำาร้องขอของ 
อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	(ซ่่งอาจม่เป็นครั�งคราว)	ให้ท่ี่านมอบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่่ี่เป็นปัจจุบันให้

5.) ส่มาชิกบัุตรเส่ริม

ในกรณ่ท่่ี่เราได้รับการร้องขอให้ออกบัตรเสริม:

(ก)	ที่่านยินยอมให้เราเปิดเผยรายละเอ่ยดเก่่ยวกับสถานะบัญช่ของที่่าน 

รวมถ่งแต่ไม่จำากัดเพ่ยงรายละเอ่ยดธุรกรรม	 ยอดเงินค้างชำาระ	 และ 

รายละเอ่ยดของเงินเกินกำาหนดชำาระใด	 ๆ	 ให้สมาชิกบัตรเสริมที่ราบ	 

(ข)	 ท่ี่านยินยอมให้สมาชิกบัตรเสริมมอบข้อมูลส่วนบุคคลเก่่ยวกับท่ี่านให้ 

แก่เราเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบตวัตนเพ่ิมเตมิ	เพ่ือการลงที่ะเบ่ยน 

รับบริการออนไลน์	 และเพ่ือการเข้าถ่งบริการท่่ี่ได้รับการปรับปรุงและ 

บริการใหม่	 และ	 (ค)	 สมาชิกบัตรเสริมจะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข 

เปล่่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใด	 ๆ	 ของท่ี่านโดยไม่ได้รับความยินยอม 

โดยชัดแจ้งจากท่ี่าน

details) remains correct, up-to-date, complete and not misleading,  

including responding to our request (which may be made from time  

to time) for your updated Personal Information.

5.) Supplementary Card members

Where we have been asked to issue a Supplementary Card: (a) you  

accept that we will disclose to the Supplementary Card member the  

details about the status of your Account including but not limited to  

details of transactions, the outstanding balance and details of any  

overdue payments; (b) you accept that the Supplementary  

Card member may provide us with Personal Information about  

you for additional identity authentication purposes, to register for  

on-line services and to access enhanced and new services; and  

(c) Supplementary Card members will not be permitted to change  

any of your Personal Information without your consent or other lawful  

basis.
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6.) ความยินยอมจากบุุคคลภายนอก

ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่าน	(1)	ให้ข้อมูลแก่เราเก่่ยวกับบุคคลภายนอก	(รวมถ่งสมาชิก 

บัตรเสรมิและผู้จดัการบญัช่ท่่ี่ได้รับอนุญาต)	(2)	แนะนำาบุคคลภายนอกให้ 

แก่เรา	หรือ	(3)	ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านซื�อสินค้าและ/หรือบริการแที่นบุคคลภายนอก	 

ท่ี่านยืนยันว่าท่ี่านได้แจ้งให้บุคคลภายนอกนั�นที่ราบและได้รับความ 

ยินยอมท่่ี่จำาเป็นทัี่�งหมดตามกฎหมายท่่ี่ใช้บังคับ	(รวมถ่งพระราชบัญญัติฯ)	 

จากบุคคลภายนอกนั�นแล้ว	 สำาหรับการเปิดเผยให้แก่เราและ/หรือ 

การประมวลผลข้อมูลของบุคคลภายนอกนั�นโดยเราและบุคคลอ่ืน	 ๆ	 

ตามท่่ี่ระบุในข้อกำาหนดน่�	 และได้รับความยินยอมท่่ี่ม่ผลตามกฎหมาย 

ท่่ี่จำาเป็นทัี่�งหมด	 (หากจำาเป็น)	 เพ่ือการปฏิิบัติตามกฎหมาย	 (รวมถ่ง 

พระราชบัญญัติฯ)	 จากบุคคลภายนอกเพ่ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั�น 

แก่เรา	 และ/หรือเพ่ือให้เราหรือคู่สัญญาอ่ืนท่่ี่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั�น 

ประมวลผล

ในส่วนท่่ี่เก่่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม	 กรณ่น่�อาจรวมถ่งการใช้รายละเอ่ยด 

ของสมาชิกบัตรเสริมดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ที่างการตลาดหรือ 

การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตตามท่่ี่ 

ระบุในข้อกำาหนดและเง่ือนไข

6.) Third Party Consents

Where you: (1) provide us with information relating to a third party  

(including Supplementary Card members and 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 confirm that  

you have informed that third party in relation to the processing of  

the Personal Information, as explained in this Privacy Policy, and  

obtained all necessary valid and enforceable consent (if required) in  

accordance with applicable laws (including the PDPA) from that  

third party to the disclosure to us and/or processing of his or her  

Personal Information by us and the other parties, which may receive  

the Personal Information.

In respect of Supplementary Card members, this may include the use  

of his or her details for marketing purposes or disclosure for the  

purposes of credit investigation as set out in the Terms and Conditions.
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7.) การติดต่อส่ื่อส่ารทางอิเล็กทรอนิกส์่หรือทางโทรศััพท์

หากท่ี่านติดต่อเราด้วยวิธ่การที่างอิเล็กที่รอนิกส์	 เราอาจบันท่ี่กหมายเลข 

โที่รศัพท์ี่หรือท่่ี่อยู่อินเที่อร์เน็ตโพรโที่คอลท่่ี่เก่่ยวข้องกับวิธ่การติดต่อ 

ในขณะนั�น	และเรายังอาจติดตามตรวจสอบและ/หรือบันท่ี่กการสนที่นา 

ที่างโที่รศัพท์ี่ระหว่างท่ี่านกับเราเพ่ือให้แน่ใจในคุณภาพการให้บริการลูกค้า 

ของเรา

8.) การเปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านอาจได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

เพ่ือวัตถุประสงค์ท่่ี่ระบุในข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	บุคคลภายนอกดงักล่าว 

รวมถ่งบุคคลดังต่อไปน่�

(ก)	 บริษััที่ในกลุ่มเอเม็กซ์

(ข)	 บุคคลใด	ๆ	ท่่ี่ม่ช่ือหรือตราสัญลักษัณ์ปรากฏิบนบัตรท่่ี่ออกให้แก่ท่ี่าน		

(ค)	 บุคคลภายนอกท่่ี่ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมซ่่งนำาส่งโดยสถานธุรกิจ 

บนเครือข่ายอเมริกัน	เอ็กซ์เพรสท่่ี่ท่ี่านใช้บัตรท่ัี่วโลก

(ง)	 ผู้ประมวลผลข้อมูลและผู้จัดหาสินค้าหรือบริการท่่ี่เราหรือบริษััที่ใน

กลุ่มเอเม็กซ์อ่ืนใดว่าจ้างมา

(จ)	 ผู้ให้บริการและสิที่ธิประโยชน์ท่่ี่เก่่ยวข้องกับบัญช่ของท่ี่าน

(ฉ)	 สำานักงานข้อมูลเครดิต	บริษััที่ข้อมูลเครดิต	หน่วยงานอ้างอิงข้อมูล 

ผู้บริโภค	ตัวแที่นเร่ยกเก็บหน่�	และที่นายความ

(ช)	 บุคคลต่าง	 ๆ	 (รวมถ่งสถานธุรกิจ)	 ท่่ี่รับบัตรในการชำาระค่าสินค้า 

และ/หรือบริการท่่ี่ท่ี่านซื�อ

7.) 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.

8.) Disclosure of Personal Information

Your Personal Information may be disclosed to third parties for the  

purposes specified in the Terms and Conditions. Such third parties  

include the followings:

(a) 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 benefits 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; 
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(ซ)	 บุคคลต่าง	ๆ	ท่่ี่แจกจ่ายบัตร	

(ฌ)	พันธมิตรท่ี่่ที่ำาแบรนด์ร่วมกันของเอเม็กซ์ตามท่่ี่ระบุในข้อกำาหนดและ

เง่ือนไขท่่ี่ใช้บังคับแก่การใช้งานบัญช่ของท่ี่าน	

(ญ)	ธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 หน่วยงานราชการ	 คณะกรรมการหรือ 

ผู้ม่อำานาจตามกฎหมายในประเที่ศไที่ยหรือท่่ี่อ่ืน	ๆ

(ฎ)	 บุคคลใดก็ตามท่่ี่เราอาจโอนสิที่ธิตามสัญญาให้	และ/หรือ

(ฏิ)	 บุคคลอ่ืนใดท่่ี่ท่ี่านให้การอนุมัติหรือท่่ี่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เรา 

ท่่ี่จะเปิดเผยข้อมูลให้ที่ราบ	และ/หรือ

(ฐ)	 หน่วยงานราชการ	หน่วยงานท่่ี่ม่อำานาจควบคุม	ศาลและเจ้าพนักงาน

 

9.) การส่่งข้้อมูลระหว่างประเทศั

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผลหรือเข้าถ่งในหรือเปิดเผย 

ไปยังประเที่ศท่่ี่นอกเหนือจากประเที่ศไที่ย	 เพ่ือวัตถุประสงค์ท่่ี่ระบุใน 

ข้อกำาหนดและเง่ือนไข

ท่ี่านตกลงให้ม่การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านออกนอกประเที่ศไที่ยไปยัง 

เขตอำานาจที่างกฎหมายท่่ี่อาจม่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านไม่ถ่ง 

เกณฑ์์มาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ	 	 อย่างไรก็ตาม	 เราจะปฏิิบัติตาม 

ขั�นตอนท่ี่่เหมาะสมในการที่ำาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของที่่านได้รับความ 

คุ้มครองในระดับเด่ยวกันตามพระราชบัญญัติฯ

(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, financial institutions, government agencies, statutory 

boards or authorities in Thailand or elsewhere; 

(k) anyone to whom we may transfer contractual rights; 

(l) any other party approved by you or to whom we consider it in our 

interests to make such disclosure; and/or

(m) government agencies, regulators, courts, and officials.

9.) International Transfer of Data

Personal Information may be processed in, accessed in or disclosed to  

countries outside Thailand for the purposes specified in the Terms and  

Conditions.  

You agree that we may transfer of your Personal Information outside  

Thailand to jurisdictions that may not protect your Personal  

Information to the standards under the PDPA. In any cases, we will  

take appropriate steps to ensure that your Personal Information will  

be protected, in accordance with the PDPA. 
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10.) การเก็บุรักษาและการทำาลายข้้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่่ี่บรรยายในข้อกำาหนด 

และเง่ือนไขน่�	เป็นระยะเวลาเท่ี่าท่่ี่เหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค์ที่างธุรกิจหรือ 

ที่างกฎหมายของเรา	และในขณะท่่ี่ท่ี่านม่นิติสัมพันธ์กับเรา	เราจะเก็บข้อมูล 

ส่วนบุคคลของท่ี่านไว้ตลอดอายุสมาชิกบัตรของท่ี่านและอ่ก	11	ปีหลังการ 

ยกเลกิบัญช่ของที่า่น	เว้นแต่กฎหมายท่ี่ใ่ช้บังคับจะกำาหนดเปน็ประการอ่ืน	

11.) สิ่ทธิิข้องท่าน

ในเวลาใดก็ตาม	โดยอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ	ท่ี่านม่สิที่ธิท่่ี่จะ:

(ก)	 เพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ี่าน	เว้นแต่จะม่ข้อห้ามมิให้เพิกถอนความยินยอมตามกฎหมาย

หรือสัญญาท่่ี่เป็นประโยชน์แก่ท่ี่าน

(ข)	 ขอเขา้ถ่งและ/หรอืรับสำาเนาขอ้มูลท่่ี่เราม่อยู่เก่่ยวกับท่ี่านหรือบัญช่ของ

ท่ี่าน	หรือการเปดิเผยรายละเอ่ยดเก่ย่วกบัวิธ่การท่ี่อ่าจใชเ้ก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านโดยท่่ี่ท่ี่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(ค)	 ขอให้ม่การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของที่่านในรูปแบบท่ี่่ใช้เคร่ืองอ่านได้

ไปยังบุคคลอ่ืน	ในกรณ่ท่่ี่สามารถที่ำาได้ด้วยวิธ่การอัตโนมัติ	หรือขอรับ

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี่่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว

ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง	 เว้นแต่โดยสภาพที่าง

เที่คนิคไม่สามารถที่ำาได้

10.) Retention Period

We keep Personal Information for the purposes described in the  

Terms and Conditions for as long as it is necessary for our business  

or legal purposes, and as you have a legal relationship with us, and  

we will continue to keep your Personal Information for an additional  

period of 11 years after termination of your Account or the last contact  

between AMEX and you, unless otherwise required or permitted by  

applicable law. 

11.) Your Rights

You are entitled at any time, subject to conditions and restrictions  

prescribed in the PDPA, to: 

(a) withdraw your consent to the processing of your Personal  

Information, unless there is a restriction of the withdrawal of  

consent by law or the contract that benefits 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 sending or transferring of your Personal Information  

in machine readable formats to other parties when it can be done  

by automatic means, or request to directly obtain your Personal  

Information in such format that we send or transfer to other  

parties, unless it is impossible to do so due to technical constraints;
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(ง)	 คัดค้านการเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านใน

กรณ่ตามท่่ี่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ

(จ)	 ขอให้ม่การที่ำาลายหรือที่ำาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านไม่สามารถระบุ

ตัวตนได้ในกรณ่ตามท่่ี่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ

(ฉ)	 ขอให้ม่การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านในกรณ่ตามท่่ี่ระบุไว้

ในพระราชบัญญัติฯ

(ช)	 ขอให้เราดำาเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่ี่านยังคงถูกต้อง	

เป็นปัจจุบัน	ครบถ้วน	และไม่ที่ำาให้หลงผิด	และ
(ซ)	 ย่ืนคำาร้องทุี่กข์ในกรณ่ท่่ี่เรา	 ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเรา	 ฝ่าฝืนหรือ

ละเมิดพระราชบัญญัติฯ	 หรือประกาศอ่ืน	 ๆ	 ท่่ี่ออกตามพระราช
บัญญัติฯ

ท่ี่านตกลงว่า	 เอเม็กซ์อาจเร่ยกเก็บค่าธรรมเน่ยมตามเหตุสมควรเพ่ือ 
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการปฏิิบัติตามคำาร้องในข้อ	 (ข)	และ	 (ค)	 ข้างต้น		 
โปรดส่งคำาร้องเป็นหนังสือมายังเจ้าหน้าท่่ี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซ่่ง 
ให้รายละเอ่ยดไว้ในข้อ	12	(เจ้าหน้าท่่ี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	ข้างล่าง

(d) object to the processing 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 

(h) file a complaint to the competent authority, if we, our employees, 

or contractors breach or violate the PDPA or other notifications 

issued in accordance with the PDPA.

You agree that we 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 our Data Protection Officer, whose details are set  

out in section 12 (Data Protection Officer) under this Condition.
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12.) ข้้อมูลการติดต่อ
บุริษัท อเมริกัน เอ็กซ์์เพรส่ (ไทย) จำากัด
ท่่ี่อยู่	อาคารเอส.พ่.	388	ถนนพหลโยธิน	สามเสนใน
พญาไที่	กรุงเที่พฯ	10400	ประเที่ศไที่ย

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุุคคล
หากที่่านม่คำาถามเก่่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของที่่าน	หรือ 
ต้องการขอใช้สิที่ธิของที่่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	 โปรดติดต่อ 
เจ้าหน้าท่่ี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ำาเป็นหนังสือส่งมาท่่ี่เจ้าหน้าท่่ี่ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 บริษััที่	 อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 (ไที่ย)	 จำากัด	 
สำานักงานเจ้าหน้าท่่ี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 หรือท่ี่านสามารถติดต่อ 
เจ้าหน้าท่่ี่แผนกบริการสมาชิกบัตรได้ท่่ี่หมายเลขท่่ี่ระบุด้านหลังบัตร 
ของท่ี่านเพ่ือประสานงานกับเจ้าหน้าท่่ี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
เราต่อไป

25.	 บััตรยังคงเปี็นท่รัพิ่ย์สำินข้องบัริษีัท่
แม้ว่าบัตรจะออกให้เพ่ือการใช้จ่ายของท่ี่าน	แต่บัตรทัี่�งหมดท่่ี่ออกยังคง 

ถือเป็นที่รัพย์สินของบริษััที่ตลอดเวลา	 ดังนั�นท่ี่านต้องส่งบัตรคืนทัี่นท่ี่ 

ท่่ี่บริษััที่ร้องขอ	 ทัี่�งน่�บริษััที่จะแจ้งเหตุผลท่่ี่เร่ยกบัตรคืนให้ท่ี่านที่ราบ	 

อน่่ง	การเร่ยกคืนบัตรหรือย่ดบัตรคืนนั�นมิได้ม่เหตุจากและไม่หมายความ

ถ่งความนา่เช่ือถือที่างเครดิตของท่ี่านและบริษััที่จะไม่ได้รับผิดในข้อความ

จากบุคคลท่่ี่เร่ยกบัตรคืนหรือส่งมอบบัตรคืนให้บริษััที่ไม่ว่าในกรณ่ใดทัี่�งสิ�น

12.) Contact details

American Express (Thai) Company Limited

Address: S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai,

Phayathai, Bangkok 10400, Thailand.

Data Protection Officer (DPO)

If you have any questions in respect to the processing of your  

Personal Information or wish to exercise your data subject’s  

rights, please contact our DPO in writing at: Data Protection Officer,  

American Express (Thai) Company, Limited, The Data Privacy Office,  

Alternatively, please contact our Customer Care Professionals at the  

number specified at the back of your Card for further communication 

with our DPO.

25. OUR PROPERTY
Although for your use, all Cards remain our property at all times.  

This means you must return the Credit Card(s) to us if we should  

so request. We will provide the reason(s) for such request. The  

revocation, repossession or request for the return of the Credit Card 

is not, and shall not constitute any reflection on your character or  

creditworthiness and we shall not be liable in any way for any  

statement made by any person requesting the return or surrender of 

the Credit Card.
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26.	 ความรับัผิิดข้องบัริษีัท่
ภายใต้บังคับของกฏิหมาย	 ท่ี่านตกลงว่าหากบริษััที่ไม่ปฏิิบัติตามภาระ 

ผูกพันใดๆ	เก่่ยวกับบัญช่บัตรหรือการใช้บัตรของท่ี่าน	ซ่่งเป็นผลโดยตรงให้

ท่ี่านเกิดความสูญเส่ยหรือได้รับความเส่ยหายหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด	 

บริษััที่รับผิดชอบต่อท่ี่านในความเส่ยหายหรือความสูญเส่ยดังกล่าว	 

กล่าวคือ	บริษััที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเส่ยหายสืบเน่ือง	หรือความเส่ยหาย 

ทัี่�งท่่ี่ไม่ใช่โดยตรงหรือตามธรรมชาติท่่ี่เกิดข่�นจากความผิดพลาดซ่่งรวมถ่ง

ความเส่ยหายซ่่งอาจเกิดจากเหตุการณ์เฉพาะ	บริษััที่จะไม่รับผิดชอบต่อ

ความเส่ยหายหรอืค่าใช้จ่ายท่่ี่เป็นผลจากความผดิพลาดของระบบท่ี่ก่ระที่บ

ต่อบุคคลท่่ี่สามดังกล่าว

27.	 กัารเปีล่ี�ยนแปีล่งข้้อกัำาหนดแล่ะเงื�อนไข้นี�
บริษััที่สงวนสิที่ธิ�ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	รวมทัี่�งตาราง

ค่าธรรมเน่ยมตามท่่ี่เห็นสมควรในอนาคต	และการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว 

ถือเป็นส่วนหน่่งของข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	บริษััที่จะแจ้งให้ท่ี่านที่ราบถ่ง

การแก้ไขเพ่ิมเติมล่วงหน้าอย่างน้อย	30	 วัน	 ก่อนท่่ี่การแก้ไขเพ่ิมเติมจะม่

ผลใช้บังคับ	เว้นแต่ในกรณ่เร่งด่วนซ่่งบรษัิัที่จะแจง้ให้ท่ี่านผ่านหนังสือพิมพ์

ภาษัาไที่ยท่่ี่ต่พิมพ์แพร่หลายล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วันก่อนม่ผลบังคับใช้	

และจะที่ำาการแจ้งให้ท่ี่านที่ราบอ่กครั�งตามข้อ	29	

26. OUR LIABILITY
Subject to applicable law, you agree that if we fail to carry out any of  

our obligations in connection with your Account or your use of the 

Credit Card and, as a direct result, you suffer loss or costs, we shall 

be liable to you for the said loss or costs. In particular, we will not be 

liable for consequential loss or any other loss or damage not directly 

or naturally arising from the failure, including damages which may be 

from special circumstances. In any event, we will not be responsible for 

losses or costs resulting from mechanical or systems failure affecting 

such third parties.

27. CHANGING THESE TERMS AND CONDITIONS
We have the right to modify or supplement from time to time any part 

of these Terms and Conditions including the Table as is deemed by us 

to be appropriate and such modification or supplement will become a 

part of these Terms and Conditions. We will notify you in writing of such 

modification or supplement at least 30 days before such modification 

or supplement becomes effective except in an urgent case where such 

notice shall be given to you in a widely-distributed daily Thai language 

newspaper at least 7 days before it becomes effective and will notify 

you in writing under condition as prescribed in 29. 
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หากท่ี่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพ่ิมเติมท่่ี่ได้รับแจ้งจากบริษััที่ท่ี่านจะต้อง

หยุดการใช้บัตร	 ตัดบัตรออกเป็นสองส่วนและแจ้งให้บริษััที่ที่ราบถ่ง 

การยกเลิก	 อน่่ง	 ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร	 ท่ี่านยังคงต้องปฏิิบัติ

ตามภาระผูกพันของท่ี่านในการชำาระหน่�คงค้างอันเกิดจากการใช้บัตรก่อน

การยกเลิกจนครบจำานวน

28.	 สำิท่ธิ�ในกัารบัอกัเล่ิกักัารใช้้บัริกัาร
ท่ี่านอาจบอกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรของท่ี่านและการเป็นสมาชิกบัตรของ

สมาชิกบัตรเสริม	และบอกเลิกสัญญาน่�เม่ือใดก็ได้โดยตัดบัตรของท่ี่านและ

บัตรเสรมิออกเปน็สองสว่นและสง่กลับคืนมายงับริษััที่	ท่ี่านต้องรับผิดชอบ

ในยอดค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดข่�นอันเป็นผลโดยตรงจากการท่่ี่ท่ี่านงดเว้นการส่งคืน

บัตรท่่ี่ตัดออกเป็นสองส่วนให้กับบริษััที่	ทัี่�งน่�บริษััที่จะคืนเงินค่าธรรมเน่ยม

รายปีตามส่วนของระยะเวลาท่ี่่เหลืออยู่	 การบอกเลิกสัญญาดังกล่าว 

จะที่ำาให้ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆซ่่งรวมถ่งยอดค่าใช้จ่ายตามการแบ่งชำาระ	 

ท่่ี่ยังไม่ได้ม่การเร่ยกเก็บถ่งกำาหนดและพ่งชำาระทัี่นท่ี่

If you do not accept the proposed change, modification or addition as 

indicated by us, you must cease using the Card, cut the Card in half 

and return the pieces to us and notify us in writing of your cancellation 

of your Credit Card Account. In withdrawing as a Credit Card member, 

you are not released from fulfilling your obligation to settle all unpaid 

balances incurred through previous use of the Credit Card.

28. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your Credit Card membership and the  

Credit Card membership of any Supplementary Credit Card member(s) 

and terminate this Agreement at any time by cutting up your Credit 

Card and/or any Supplementary Credit Card(s) and returning them to 

us. If you fail to send both halves of the Card(s) to us, you shall be liable 

for any Charges incurred to the Account as a result. We will give you a  

refund of credit for a pro-rata portion of the relevant annual Credit Card 

account fee. In such a case, all outstanding Charges on the Account 

(including EPP not previously billed to your Account) shall become due 

and payable immediately.
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นอกจากการระงบัการใช้สิที่ธิ�	และ/หรอืยกเลิกการใช้บัตรเครดิตตามท่่ี่ระบุ

ในข้อ	12	บริษััที่ม่สิที่ธิ�ท่่ี่จะระงับการใช้บัตรของท่ี่านหรือบอกเลิกสัญญาน่� 

โดยส่งคำาบอกกล่าวให้แก่ท่ี่านล่วงหน้าอย่างน้อย	 3	 วัน	 เม่ือบริษััที่บอก

เลิกสัญญาแล้ว	ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆซ่่งรวมถ่งยอดค่าใช้จ่ายตามแผนการ 

แบ่งชำาระ	ท่่ี่ยังไม่ได้ม่การเร่ยกเก็บจะถ่งกำาหนดและพ่งชำาระทัี่นท่ี่

บริษััที่อาจแจ้งให้สถานธุรกิจที่ราบถ่งการยกเลิกสัญญา	หากได้ม่การยกเลิก

สัญญา	ท่ี่านจะต้องตัดบัตรออกเป็นสองส่วนและส่งกลับมายังบริษััที่ทัี่นท่ี่	 

ท่ี่านตกลงท่่ี่จะไม่ใช้บัตรเครดิตหลังจากบัตรเครดิตได้ถูกยกเลิกสัญญาแล้ว

29.	 คำาบัอกักัล่่าว
บริษััที่ม่สิที่ธิ�ส่งคำาบอกกล่าวไปยังท่ี่านโดยที่างไปรษัณ่ย์	 ตามท่ี่่อยู่ล่าสุด 

ท่่ี่บริษััที่ที่ราบ	 และถือว่าท่ี่านได้รับคำาบอกกล่าวทัี่�งหมดของบริษััที่ 

เม่ือครบกำาหนด	7	วันนับตั�งแต่วันท่่ี่ได้ม่การจัดส่งคำาบอกกล่าวให้แก่ท่ี่าน

ที่างไปรษัณ่ย์

In addition to our right to suspend and/or terminate your use of  

the Credit Card as provided in Condition 12, we are entitled to  

terminate this Agreement and your use of the Credit Card at any time 

by giving you a written notice 3 days prior to such termination. When 

we terminate the Agreement, all outstanding Charges on the Account 

(including EPP not previously billed to your Account) shall become due 

and payable immediately.

We may inform Service Establishments of terminated Accounts. If the 

Account is terminated, you must cut your Credit Card in half and return 

both halves to us at once. You agree not to use the Credit Card after 

your Account has been terminated.

29. NOTICE
We shall be entitled to send any notice to you by ordinary post to your 

address last known to us. Any notice sent by us via ordinary post shall 

be deemed to be received by you 7 days after the date of posting
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30.	 สำำานักังานข้้อมูล่เครดิต
ท่ี่านอนุญาตให้เราและบริษััที่ในเครือของเราที่ำาการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ใด	 ๆ	 เก่่ยวกับท่ี่านได้ตามท่่ี่เราเห็นสมควร	 	 เราอาจเปิดเผยข้อมูลเก่่ยว

กับท่ี่านให้แก่บริษััที่ข้อมูลเครดิตตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติการ

ประกอบธรุกิจข้อมูลเครดติ	พ.ศ.	2545	ตามท่ี่ม่่การแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นคราว	

ๆ	ไป		เราอาจขอข้อมูลเก่่ยวกับประวัติเครดิตของท่ี่านหรือข้อมูลอ่ืนใดตาม

ท่่ี่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	พ.ศ

.	 2545	จากบริษััที่ข้อมูลเครดิตหรือหน่วยงานอ้างอิงข้อมูลผู้บริโภคอ่ืนใด

	 และเราอาจให้ข้อมูลเก่่ยวกับบัญช่ของท่ี่านแก่บริษััที่ข้อมูลเครดิตหรือ

หน่วยงานอ้างอิงข้อมูลผู้บริโภคอ่ืนใด	ธนาคาร	หรือเจ้าหน่�รายอ่ืนได้	 	 เรา

อาจแลกเปล่่ยนข้อมูลใด	ๆ	 ท่่ี่เราได้รับเก่่ยวกับท่ี่านกับบริษััที่ในเครือของ

เราหรือบริษััที่ข้อมูลเครดิต	รวมถ่งแต่ไม่จำากัดเพ่ยงข้อมูลเครดิตหรือข้อมูล

อ่ืนใดท่่ี่เราได้รับจากใบสมัครหรือรายงานข้อมูลเครดิตของท่ี่าน	เพ่ือที่ำาการ

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตและการประเมินอ่ืน	 ๆ	 	 เราอาจแจ้งให้สำานักงาน

ข้อมูลเครดิตเหล่านั�นที่ราบยอดเงินค้างชำาระในปัจจุบันในบัญช่ของท่ี่าน	

และเราอาจแจ้งให้สำานักงานข้อมูลเครดิตเหล่านั�นที่ราบหากที่่านไม่ชำาระ

เงินเม่ือถ่งกำาหนด		สำานักงานข้อมูลเครดิตเหล่านั�นจะบันท่ี่กข้อมูลดังกล่าว

และอาจแบ่งปันข้อมูลกับองค์กรอ่ืนตามอำานาจและหน้าท่่ี่ที่างกฎหมาย

		ในกรณ่ท่่ี่เราเปิดเผยข้อมูลของท่ี่านตามเง่ือนไขข้อ	30	น่�	ท่ี่านตกลงและ

ยอมรับว่า	 เราอาจแจ้งให้ที่่านที่ราบเก่่ยวกับการเปิดเผยนั�นโดยใช้วิธ่การ

และรูปแบบตามท่่ี่เราเห็นสมควร

30. CONSUMER CREDIT BUREAU
You authorize us and our affiliates 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 Information we received about you with our  

affiliates 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 Information in accordance with  

this Condition 30, you agree and accept that we may inform you of  

any such disclosure using such method and format as deem  

appropriate.
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31.	 กัารไม่สำล่ะสำิท่ธิ�
การงดเว้น	ล่าช้า	หรือไม่ใช้อำานาจหรือสิที่ธิ�ของบริษััที่	ไม่ถือเป็นการสละสิที่ธิ� 

ของบริษััที่ท่่ี่ม่ต่อการผิดนัดชำาระใดๆ	และการใช้อำานาจหรือสิที่ธิ�ดังกล่าว

เพ่ยงครั�งเด่ยวหรือเพ่ยงบางส่วนไม่ถือเป็นการป้องกันมิให้ใช้อำานาจ 

หรือสิที่ธิ�อ่ืนใดเพ่ิมเติมแต่ประการใด

32.	 กัฏหมายท่ี�ใช้้บัังคับั
ให้ใช้กฏิหมายไที่ยในการบังคับ	 และต่ความข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	 

สมาชิกบัตรทัี่�งหมดตกลงอยู่ใต้บังคับของเขตอำานาจศาลไที่ยโดยไมเ่ป็นการ

จำาเพาะ

33.	 ภาษีาท่ี�ใช้้บัังคับั
สัญญาน่�ม่การจัดที่ำาข่�นโดยแปลจากภาษัาอังกฤษัเป็นภาษัาไที่ย	 สัญญา

ฉบับภาษัาอังกฤษัจะถือเป็นหลักในการบังคับและต่ความในกรณ่ท่่ี่ม่

ข้อความท่่ี่ขัดแย้งกัน	เว้นแต่กฏิหมายจะกำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

34.	 ข้้อกัำาหนดแล่ะเงื�อนไข้
การให้บริการหรือสิที่ธิประโยชน์อ่ืนใดท่่ี่เก่่ยวข้องกับบัญช่บัตร	 ของท่ี่าน 

ท่่ี่อาจม่ให้แก่ท่ี่านเป็นครั�งคราวจะข่�นอยู่กับข้อกำาหนด	หรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม

ท่่ี่จะแจ้งให้ท่ี่านที่ราบ

 

31. NO WAIVER OF OUR RIGHT
No forbearance, delay of failure on our part to exercise any power or 

right shall amount to a waiver by us of any default, nor shall any single 

or partial exercise of such power or right preclude any further exercise 

of that or any other power or right.

32. GOVERNING LAW
These Terms and Conditions are governed by the laws of Thailand.  

All Card members submit themselves to the non-exclusive jurisdiction 

of the courts of Thailand.

33. CONTROLLING LANGUAGE
This Agreement is translated from English into Thai. The English  

language version shall prevail in the construction and interpretation  

hereof, and over all discrepancies in language, unless otherwise  

required by law.

34. OTHER TERMS AND CONDITIONS
The use of any Credit Card is also subject to other Terms and  

Conditions governing the use of other facilities or benefits which may  

from time to time be made available.
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ข้้อกำำาหนดและเงื่่�อนไข้
กำารใช้้บริกำารแผนกำารแบ่งื่ช้ำาระ

1.	 แผินกัารแบั่งช้ำาระ
แผนการแบ่งชำาระ	 (Extended	Payment	 Plan	หรือ	 EPP)	 เป็นบริการ 

ท่่ี่สมาชิกบัตรสามารถชำาระค่าสินค้าหรือบริการท่่ี่ใช้จ่ายผ่านบัญช่บัตร 

โดยการแบ่งชำาระเป็นรายเดือน	 ท่ี่านอาจใช้บริการแผนการแบ่งชำาระ 

โดยซื�อสิ�นค้าท่่ี่ร่วมรายการท่่ี่สถานบริการธุรกิจท่่ี่ร่วมรายการหรือใช้บริการ

แผนการแบ่งชำาระที่างโที่รศัพท์ี่หลังจากท่่ี่ได้ซื�อสินค้าหรือบริการผ่าน 

บัตรแล้ว

2.	 คำาจำำากััดความ
“แผนการแบั่งชีำาระที่างโที่รศััพิ่ท์ี่”	 หมายถ่ง	การสมัครใช้บริการแผน 

การแบ่งชำาระโดยสมาชิกบัตรหลักติดต่อกับบริษััที่และแจ้งความประสงค์

ต้องการชำาระค่าสินค้าหรือบริการด้วยแผนการแบ่งชำาระหลังจากได้ 

ซื�อสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิต	อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรสแล้ว	 ทัี่�งน่�สมาชิก

บัตรหลักต้องแจ้งความประสงค์	 ดังกล่าวก่อนวันสรุปรอบบัญช่อย่างน้อย	 

5	 วัน	 ยอดเงินต้นขั�นตำ่าสำาหรับการสมัครใช้แผนการแบ่งชำาระภายหลัง 

การรับใบเร่ยกเก็บเงินคือ	 5,000	บาที่	 ซ่่งอาจเปล่่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้ง

ล่วงหน้า	 ทัี่�งน่�การให้บริการหรือการเสนอแผนการแบ่งชำาระภายหลัง 

การรับใบเร่ยกเก็บเงินในเวลาใดข่�นอยู่กับดุลยพินิจของบริษััที่

EXTENDED PAYMENT PLAN
TERMS AND CONDITIONS

1. EXTENDED PAYMENT PLAN
The Extended Payment Plan (EPP) allows you to pay for products 

or services charged to your American Express Credit Card Account 

through monthly installments. You may use the EPP to purchase  

Participating Items at the Participating Service Establishments.  

Alternatively, you may, after purchasing any products or services  

via American Express Credit Card, use EPP Call-In facility.

2.  DEFINITION
“Call-In EPP” is a channel for Basic Card member to participate  

in EPP by contacting us after your purchase of any goods or services 

via American Express Credit Card and indicating your intention to  

participate in EPP. To qualify for Call-in EPP, you must contact us to  

request for Call-in EPP prior to Statement Cut Off date 5 days in  

advance. The minimum Principal Amount for Call-In EPP is Baht 5,000 

which is subject to change without prior notice. This facility is subject 

to availability at any time as we see appropriate.
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“สมาชิีกบััตร”	หมายถ่ง	สมาชิกบัตรหลักและสมาชิกบัตรเสริม

“งวดการแบ่ังชีำาระ”	 หมายถ่ง	 จำานวนงวดการแบ่งชำาระค่าสินค้า

หรือบริการ	 งวดการแบ่งชำาระสำาหรับสินค้าท่่ี่ร่วมรายการข่�นกับราคา 

และประเภที่สินค้าท่่ี่ซื�อ	 โดยสมาชิกบัตรจะได้รับแจ้งงวดการแบ่งชำาระ	 

ณ	 สถานธุรกิจท่่ี่ร่วมรายการ	 สำาหรับแผนการแบ่งชำาระที่างโที่รศัพท์ี่	 

สมาชิกบัตรสามารถเลือกงวดการแบ่งชำาระแบบ	 3	 งวด	 6	 งวด	 9	 งวด	 

หรือ	10	งวด

“ระยะเวลัาการแบ่ังชีำาระ”	ในส่วนท่่ี่เก่่ยวกับการซื�อสินค้าและบริการด้วย

แผนการแบ่งชำาระ	 หมายถ่ง	 ระยะเวลาตั�งแต่วันท่่ี่ม่การบันท่ี่กรายการ 

ซื�อสินค้าหรือบริการด้วยแผนการแบ่งชำาระจนถ่งวันถ่งกำาหนดชำาระเงิน 

ในงวดสุดท้ี่าย

“ยอดทีี่�ต้องชีำาระในแต่ลัะงวด”	หมายถ่ง	เงินต้นบวกกับดอกเบ่�ย	(หากม่)	 

ท่่ี่ต้องชำาระสำาหรับการซื�อสินค้าหรือบริการด้วยแผนการแบ่งชำาระซ่่ง 

แสดงไว้ในใบแจ้งยอดบัญช่บัตรท่่ี่ออกระหว่างระยะเวลาการแบ่งชำาระ

	 ทัี่�งน่�ยอดท่่ี่ต้องชำาระในแต่ละงวดจะเป็นจำานวนท่่ี่เท่ี่ากันตลอดระยะเวลา

แบ่งชำาระ

“สัญญาหลััก”	 หมายถ่ง	 ข้อกำาหนดและเง่ือนไขการใช้บริการบัตรเครดิต	

อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ท่่ี่เก่่ยวเน่ืองกับบัญช่ท่่ี่บริการแผนการแบ่งชำาระท่่ี่เสนอ

ให้กับสมาชิกบัตรท่่ี่ม่สิที่ธิ�ท่่ี่เก่่ยวข้อง

“Card member” means Basic Credit Card member and any Supplementary 

Credit Card member(s)

“EPP Tenure” means the number of installments over which the  

purchase is paid. The EPP Tenure for Participating Items will depend 

on the price and type of item purchased, and will be informed to  

Card member at the Participating Service Establishments. For Call-In 

EPP, Card member can select from 3,6,9 and 10 installments.

“EPP Term” in relation to an EPP transaction means the period  

beginning with from the date on which that transaction is posted and 

ending on the due date for payment of the final installment for that 

transaction.

“Installment Amount” means the principle amount, together with 

interest (if applicable) payable towards a purchase under EPP which 

shall be reflected in the monthly statements issued during the EPP 

Term. The installment amount for EPP will be equal throughout the 

EPP Term.

“Main Agreement” means the American Express Credit Card Terms 

and Conditions.
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Terms defined in the main Agreement shall bear the same meaning 

when used in these Terms and Conditions unless the context requires 

otherwise.

“Participating Items” means the goods or services that we have 

agreed with the Participating Merchants may be purchased under  

the EPP at the establishments operated by the Participating  

Merchants. The Participating Items may be offered with 0% interest or 

at normal EPP interest as notified to you by the Participating Service 

Establishments.

“Participating Service Establishments” means selected merchants 

that are participating in our EPP campaigns. 

“Principal Amount” in relation to a Participating Item means the price 

of the Participating Item.

3. ELIGIBILITY
We reserve the right to grant one or both EPP facilities to Card  

members who satisfy our internal criteria. Call-In EPP will be available 

only to Eligible Basic Card members.

คำาหรือวล่ท่่ี่ได้ให้คำาจำากัดความไว้แล้วในสัญญาหลัก	 ให้ม่ความหมาย

เด่ยวกันเม่ือนำามาใช้ในข้อกำาหนดและเง่ือนไขน่�	 เว้นแต่บริบที่จะกำาหนด

ให้เป็นประการอ่ืน

“สินค้่าทีี่�ร่วมรายการ”	 หมายถ่ง	 สินค้าหรือบริการท่่ี่ที่างบริษััที่ได้ตกลง

กับที่างสถานธุรกิจท่่ี่ร่วมรายการว่าสามารถซื�อด้วยแผนการแบ่งชำาระได้

	ณ	สถานธุรกิจท่่ี่ร่วมรายการ	สถานธุรกิจท่่ี่ร่วมรายการจะแจ้งให้สมาชิก

บัตรที่ราบว่าสินค้าท่่ี่ร่วมรายการ	รายการใดท่่ี่สามารถแบ่งชำาระด้วยอัตรา

ดอกเบ่�ยร้อยละ	0	หรือในอัตราดอกเบ่�ยตามแผนการแบ่งชำาระปกติ

“สถานธุิ์รกิจ่ทีี่�ร่วมรายการ”	หมายถ่ง	สถานธุรกิจท่่ี่ได้รับเลือกท่่ี่เสนอให้

บริการแผนการแบ่งชำาระของบริษััที่

“ยอดเงินต้น”	 ในส่วนท่่ี่เก่่ยวกับสินค้าท่่ี่ร่วมรายการ	หมายถ่ง	 ราคาของ

สินค้าท่่ี่ร่วมรายการ

3.	 สำิท่ธิ�ในกัารใช้้บัริกัาร
บริษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในการใช้บริการแผนการแบ่งชำาระแก่สมาชิกบัตรท่่ี่ม่

สิที่ธิ�ท่่ี่ม่คณุสมบัติตามหลักเกณฑ์์ภายในท่่ี่บริษััที่กำาหนด	แผนการแบ่งชำาระ

ที่างโที่รศัพท์ี่จะนำาเสนอแก่สมาชิกบัตรหลักท่่ี่ม่สิที่ธิ�เท่ี่านั�น
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4. APPROVAL
Subject to Credit Line availability, we reserve the right not to grant  

EPP facility for certain transactions or items based on our internal risk 

assessment criteria.

5. CREDIT LINE
When you make a purchase under EPP, the available credit on your 

American Express Credit Card Account shall be reduced by an amount 

equal to the Principal Amount notwithstanding that your account 

statement for any month will reflect only the Installment Amount due 

from you for that EPP transaction during that month. Only interest  

(if applicable) for the due and posted Installment Amount will reduce 

the credit line usage.

6. INTEREST AND INSTALLMENT
The EEP interest is as specified in the Table. Regardless of when the 

date of your purchase falls within your Billing Period, the Installment 

Amount for any month will equal to the sum of Principal Amount  

divided by the EPP Tenure and Interest for that month. We are entitled 

to change the EPP interest rate subject to our giving you 30 days prior 

written notice. 

4.	 กัารอนุมัติ
บริษััที่สงวนสิที่ธิ�ในการไม่อนุมัติแผนการแบ่งชำาระแก่สมาชิกบัตรสำาหรับ

รายการซื�อสินค้าหรือบริการบางรายการ	 ทัี่�งน่�ข่�นกับเกณฑ์์การประเมิน

ความเส่่ยงด้านสินเช่ือภายในของบริษััที่	และข่�นกับวงเงินสินเช่ือท่่ี่สามารถ

ใช้ได้

5.	 วงเงินสำินเช้่�อ
เม่ือสมาชิกบัตรซื�อสินค้าหรือบริการด้วยแผนการแบ่งชำาระ	 วงเงินสินเช่ือ 

ของบัญช่บัตรเครดิต	 อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรสของสมาชิกบัตรจะลดลง 

เป็นจำานวนเท่ี่ากับยอดเงินต้น	แม้ว่าในใบแจ้งยอดบัญช่บัตรจะแสดงเฉพาะ

รายการยอดท่่ี่ต้องชำาระในแต่ละงวดท่่ี่สมาชิกบัตรต้องชำาระสำาหรับรายการ

ซื�อสินค้าหรือบริการด้วยแผนการแบ่งชำาระของเดือนนั�นก็ตาม	วงเงินสินเช่ือ

จะลดตามจำานวนดอกเบ่�ย(หากม่)	ท่่ี่คดิจากยอดท่่ี่ตอ้งชำาระในแต่ละงวดท่่ี่

ถ่งกำาหนดชำาระและบันท่ี่กรายการแล้วเท่ี่านั�น

6.	 ดอกัเบัี�ยแล่ะยอดท่ี�ต้องช้ำาระในแต่ล่ะงวด
อัตราดอกเบ่�ยของแผนการแบ่งชำาระเป็นไปตามอัตราดอกเบ่�ยท่่ี่กำาหนด

ในตารางค่าธรรมเน่ยม	ไม่ว่าวันท่่ี่ซื�อสินค้าหรือบริการจะเป็นวันใดภาย	ใน

ระยะเวลาสรุปรอบบัญช่เด่ยวกัน	ยอดท่่ี่ต้องชำาระในแต่ละงวดรายเดือนจะ

เท่ี่ากับยอดเงินต้นหารด้วยงวดแบ่งชำาระบวกกับดอกเบ่�ยสำาหรับเดือนนั�น	

บริษััที่ม่สิที่ธิ�เปล่่ยนแปลงอตัราดอกเบ่�ยแผนการแบง่ชำาระได้โดยให้คำาบอก

กล่าวเป็นลายลักษัณ์อักษัรล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วัน	
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การเปล่่ยนแปลงอัตราดอกเบ่�ยของแผนการแบ่งชำาระไม่ม่ผลต่อรายการ 

ซื�อสินค้าหรือบริการ	 ด้วยแผนการแบ่งชำาระท่่ี่เกิดข่�นก่อนวันท่่ี่การ

เปล่่ยนแปลงอัตราดอกเบ่�ยม่ผลบังคับใช้	 (ในกรณ่แผนการแบ่งชำาระที่าง

โที่รศัพท์ี่	 จะไม่ม่ผลกับรายการท่่ี่ได้รับอนุมัติโดยที่างบริษััที่ก่อนวันท่่ี่การ

เปล่่ยนแปลงอัตราดอกเบ่�ยม่ผลใช้บังคับ)

7.	 งวดกัารแบั่งช้ำาระ
ภายใต้ข้อกำาหนดของข้อ	9	ดังท่่ี่จะได้กล่าวถ่งต่อไป	เม่ือสมาชิกบัตรได้รับ

แจ้งจำานวนงวดการแบ่งชำาระแล้ว	สมาชิกบัตรไม่สามารถเปล่่ยนจำานวน

งวดการแบ่งชำาระได้

8.	 หล่ักัฐานค่าใช้้จำ่ายสำินค้าท่ี�ซื้่�อด้วยแผินกัารแบั่งช้ำาระ
การซื�อสินค้าหรือบริการด้วยแผนการแบ่งชำาระท่่ี่สถานธุรกิจร่วมรายการ	 

สมาชิกบัตรจะได้รับใบบันท่ี่กรายการบัตรท่่ี่แสดงยอดเงินต้น	ยอดท่่ี่ต้อง

ชำาระในแต่ละงวด	และงวดการแบ่งชำาระ	 ซ่่งสมาชิกบัตรต้องลงลายมือ

ช่ือในใบบันท่ี่กรายการนั�นและส่งคืนให้กับสถานธุรกิจท่ี่่ร่วมรายการ	กรณ่

ใช้บริการแผนการแบ่งชำาระด้วยแผนการแบ่งชำาระที่างโที่รศัพท์ี่	 เม่ือท่ี่าน 

ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว	 จะปรากฏิรายละเอ่ยด	 แสดงว่ารายการ 

ซื�อสินค้าหรือบริการนั�นอยู่ภายใต้แผนการแบ่งชำาระ

Any change in the EPP interest rate shall not affect EPP transactions 

entered into (and in the case of Call-In EPP transactions, transactions 

approved by us) prior to the effective date that change.

7. EPP TENURE
Once the EPP Tenure has been notified to you, no change can be made 

to EPP Tenure.

8. EPP CHARGES EVIDENCE
For Charges with Participating Service Establishments, the American 

Express Credit Card Record of Charge shall show the Principal Amount, 

EPP Installment Amount and EPP Tenure. You must sign the Record  

of Charge and return it to the Participating Service Establishments.  

For Call-In EPP, following approval of your Call-In EPP, transaction will 

indicate that relevant transaction is subject to EPP.
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9.	 กัารช้ำาระเงินแล่ะกัารช้ำาระเงินล่่วงหน้า
การชำาระยอดท่่ี่ต้องชำาระในแต่ละงวดของรายการซื�อสินค้าหรือบริการ 

ด้วยแผนการแบ่งชำาระต้องชำาระเต็มจำานวนทุี่กเดือน	โดยไม่คำาน่งว่าสัญญา

หลักจะได้กำาหนดยอดชำาระขั�นตำ่าไว้เท่ี่าใดก็ตาม	ยอดรวมของยอดท่ี่่ต้อง

ชำาระในแต่ละงวดภายใต้แผนการแบ่งชำาระในแต่ละระยะเวลาสรุปรอบ

บัญช่จะนำาไปรวมเข้ากับยอดชำาระขั�นตำ่าต่อเดือนของยอดค่าใช้จ่ายยอด

อ่ืน	หรือยอดคงค้างของระยะเวลาสรุปรอบบัญช่นั�น	 ทัี่�งน่�บริษััที่สงวนสิที่ธิ�

ท่่ี่จะเร่ยกเก็บอัตราดอกเบ่�ยผิดนัดจากยอดท่่ี่ต้องชำาระในแต่ละงวดภายใต้

แผนการแบ่งชำาระท่่ี่มิได้ชำาระหรือชำาระเพ่ยงบางส่วนในอัตราสูงสุดท่่ี่กฏิ

หมายกำาหนด	สมาชิกบัตรไม่สามารถชำาระยอดท่่ี่ต้องชำาระในแต่ละงวด

ล่วงหน้าได้	(หมายถ่งสมาชิกไม่สามารถชำาระยอดท่่ี่ต้องชำาระในแต่ละงวด

ภายใต้แผนการแบ่งชำาระก่อนวันถ่งกำาหนดชำาระได้)	 ยอดเงินชำาระเกินใน

บัญช่บัตรของสมาชิกบัตรจะไม่นำาไปชำาระยอดท่ี่่ต้องชำาระในแต่ละงวดท่ี่่

ยังไม่ถ่งกำาหนดชำาระ

10.	 กัารสำิ�นสำุดสำมาช้ิกัภาพิ่ข้องบััตร
ในกรณ่ท่่ี่สมาชิกภาพบัตรสิ�นสุดลงโดยการบอกเลิกของสมาชิกบัตรหรือ

บริษััที่	 ยอดเงินต้นทัี่�งหมดท่ี่่สมาชิกบัตรต้องชำาระในระยะเวลาการแบ่ง

ชำาระท่่ี่เหลือ	จะถ่งกำาหนดชำาระและพ่งชำาระทัี่นท่ี่	ในกรณ่ดังกล่าวบริษััที่ขอ

สงวนสิที่ธิ�ในการเร่ยกเก็บดอกเบ่�ยบนยอดเงินต้นคงเหลือดังกล่าวสำาหรับ

ระยะเวลาการแบ่งชำาระท่่ี่เหลือในอัตราดอกเบ่�ยท่่ี่เร่ยกเก็บกับยอดค่า 

ใช้จ่ายบัตรท่ัี่วไป	

9. PAYMENT AND PREPAYMENT 
The Installment Amount for each EPP Transaction shall be paid in  

full each month, notwithstanding the minimum monthly payment  

requirements stipulated in the Main Agreement. The aggregate of all 

EPP Installment Amounts for any Billing Period will be added to the 

minimum monthly payment calculated in respect of all other Charges 

or outstanding balances for that Billing Period. We reserve the right to 

charge default interest on any unpaid or partially paid EPP Installment 

Amount at the maximum rate permitted by law. You may not pre-pay 

EPP Installments (that is, you may not pay an EPP Installment before it 

falls due). Any debit balance on your Card Account will not be applied 

against EPP Installments that have yet to fall due.

10. TERMINATION OF AMERICAN EXPRESS CREDIT CARD 
RELATIONSHIP

In case that your American Express Credit Card membership is  

terminated either by you or us, the entire principle amount to be  

paid by you over the unexpired EPP term shall become immediately  

due and payable. In such cases, we reserve the right to charge  

interest on such remaining principal amount for the period remaining 

EPP Term at the interest rate applicable to normal Charges.
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11.	 สำัญญาท่ี�ท่ำาไว้กั่อน
ข้อกำาหนดและเง่ือนไขแผนการแบ่งชำาระหน่�	 เป็นสัญญาเพ่ิมเติมจาก

สัญญาหลัก	 ในกรณ่ท่่ี่ข้อความใดในสัญญาน่�ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก	

ให้ใช้ข้อความในสัญญาน่�เป็นหลัก	ทัี่�งน่�สำาหรับรายการแผนการแบ่งชำาระ

ของสมาชิกบัตร

ข้้อกำำาหนดและเงื่่�อนไข้กำารใช้้บริกำาร กำารเบิกำถอน
เงื่ินสดล่วงื่หน้า

1.	 ข้อบัเข้ตแห่งสำัญญา
สัญญาน่�ใช้บังคับกับบริการ	 การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	 ของ	 อเมริกัน

	 เอ็กซ์เพรสในสัญญาน่�	 คำาว่า	 “ท่ี่าน”	 และของที่่าน	หมายถ่งสมาชิกบัตร

ท่่ี่ม่สิที่ธิ�เข้าร่วมในบริการ	 การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	 คำาว่า	 “บัริษัีที่

”	 และ	 “ข้องบัริษัีที่”	 	หมายถ่ง	บริษััที่	อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 (ไที่ย)	จำากัด	

เพ่ือประโยชน์ของสัญญาน่�โดยเฉพาะ	คำาว่า	“บััตร”	หมายถ่ง	บัตรเครดิต	

อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ท่่ี่ออกให้แก่ท่ี่านและคำาว่า	“บััญชีีบััตร”	หมายถ่ง	บัญช่

บัตรเครดิต	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ของท่ี่านท่่ี่ม่อยู่กับบริษััที่	การท่่ี่ท่ี่านเข้าร่วม

ใช้บริการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	 ท่ี่านสามารถใช้บัตรในการเบิกถอน

เงินสดจากเคร่ืองเบิกถอนเงิดสดอัตโนมัติ	(“เค่ร่�องเอทีี่เอ็ม”)	ท่่ี่รับบัตร	ทัี่�งน่�

11. PRIOR AGREEMENT
These Extended Payment Plan Terms and Conditions supplement  

the Main Agreement. In the event that any provisions in this  

Extended Payment Plan Terms and Conditions are inconsistent  

with the Main Agreement, the provisions in this Extended Payment 

Plan Terms and Conditions shall prevail for purposes of your participation 

in the Extended Payment Plan.

CASH ADVANCE TERMS AND CONDITIONS

1. SCOPE OF AGREEMENT
This agreement covers your participation in the Cash Advance  

Program offered by American Express (the “Program”). In this  

Agreement, the words “you” and “your” refer to the Card member who 

is eligible to participate in the Program. The words “we”, our” and “us”  

refer to American Express (Thai) Co., Ltd. For purposes of this Agreement 

only, the word “Card” means the American Express Credit Card issued 

to you and “Card Account” means your credit card account with us.  

Participation in the Cash Advance Program will enable you to use the 

Card to obtain cash from Automatic Teller Machines (“ATMs”) which  

accept the Card. Financial institutions whose ATMs are participating in 
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เคร่ืองเอท่ี่เอ็มของสถาบันการเงินท่่ี่เข้าร่วมให้บริการ	 การเบิกถอนเงินสด

ล่วงหน้า	จะม่เคร่ืองหมายของอเมริกัน	เอ็กซ์เพรสติดอยู่	นอกจากนั�นท่ี่าน

ยังสามารถใช้บัตรในการเบิกเช็คเดินที่าง	อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 (“เช็ีค่เดิน

ที่าง”)	ได้โดยตรงจากเคร่ืองจ่ายเช็คเดินที่าง	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	(“เค่ร่�อง

จ่่ายเช็ีค่”)	ซ่่งม่อยู่ตามท่่ี่ต่างๆในต่างประเที่ศ

2.	 สำมาช้ิกับััตรท่ี�มีสำิท่ธิ�
สมาชิกบัตรท่่ี่ม่สิที่ธิ�จะได้รับจดหมายแจ้งถ่งสิที่ธิ�ของที่่านพร้อมด้วยเลข

รหัสประจำาตัว	(PIN)	สำาหรับบัญช่ของท่ี่าน	ทัี่�งน่�การคัดเลือกสมาชิกบัตรท่่ี่

ม่สิที่ธิ�ข่�นกับเกณฑ์์ภายในของบริษััที่

3.	 เล่ข้รหัสำปีระจำำาตัว
ท่ี่านตกลงท่่ี่จะดำาเนินการด้วยความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้ท่ี่านที่

ราบเลขรหัสประจำาตัวของท่ี่านแต่เพ่ยงผู้เด่ยว	เม่ือท่ี่านต้องการเบิกเงินสด

หรือเช็คเดินที่าง	 ท่ี่านต้องใส่บัตรและใส่เลขรหัสประจำาตัวท่่ี่เคร่ืองเอท่ี่เอ็ม

หรือเคร่ืองจ่ายเช็ค	ในกรณ่ท่่ี่ท่ี่านที่ำาเลขรหัสประจำาตัวสูญหายหรือลืมเลข

รหัสประจำาตัว	ท่ี่านอาจติดต่อบริษััที่เพ่ือขอเลขรหัสประจำาตัวใหม่	ในกรณ่

ฉุกเฉินบริษััที่	 อาจแจ้งเลขรหัสประจำาตัวแก่ท่ี่านที่างโที่รศัพท์ี่หากท่ี่าน

ร้องขอโดยท่ี่านต้องรับความเส่่ยงในการแจ้งเลขรหัสประจำาตัวด้วยวิธ่การ

น่�เอง	หากเลขรหัสประจำาตัวของท่ี่านไปตกอยู่กับบุคคลภายนอกเน่ืองจาก

ท่ี่านมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือด้วยการกระที่ำาโดยจงใจของ

ท่ี่าน	ท่ี่านตกลงรับผิดต่อผลท่่ี่ตามมา	ทัี่�งน่�รวมถ่งค่าใช้จ่ายท่่ี่เกิดข่�นด้วย

the Program mark the participating ATMs with the American Express logo. 

You can also obtain American Express Travelers Cheques (“Cheques”)  

directly from American Express Travelers Cheque Dispensing Machines  

(“Machines”) outside Thailand.

2. ELIGIBILITY 
Subject to our internal criteria, eligible Card member shall receive  

a letter informing of your eligibility together with your Personal  

Identification Number (PIN) assigned to your Account.

3. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
You agree to take all reasonable precautions to ensure that the PIN  

is known only to you. You must enter your PIN when prompted by  

an ATM or Machine after inserting the Card in order to obtain cash  

or Cheques. In the event your PIN is lost or you cannot remember 

it, you may contact us to request for the new PIN. In an emergency,  

we may at your request and at your risk notify the new PIN to you by 

telephone. If your PIN is compromised to third parties by your failure 

to take reasonable care or deliberate act, you agree to be liable for the 

consequences, including for any charges incurred.



113  112

4.	 วงเงินในกัารเบัิกัหรือถอนเงินสำดหรือเช้็คเดินท่าง
เม่ือท่ี่านได้รับแจ้งถ่งสิที่ธิ�ของท่ี่านในการใช้บริการ	 การเบิกถอนเงินสด 

ล่วงหน้า	 ท่ี่านจะได้รับแจ้งถ่งวงเงินสดในการใช้บริการของที่่านด้วย	 

(หมายถ่งจำานวนเงินสดและเช็คเดินที่างสูงสุดท่่ี่ท่ี่านสามารถเบิกถอนได้

ซ่่งจะเปน็ยอดท่ี่ป่รากฎบนบญัช่บัตรของที่า่น)	บริษััที่อาจใชดุ้ลพินิจในการ

เพ่ิมข้อกำาหนดในการเบิกถอนเงินสดได้ตามสถานภาพบัญช่บัตรของที่่าน	

หรือตามกฎระเบ่ยบควบคุมการแลกเปล่่ยนเงินตราหรือข้อกำาหนดที่างกฎ

หมายอ่ืนๆ	ท่่ี่ใช้บังคับ	บริษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในการเพ่ิมหรือลดวงเงินสดของ

ท่ี่านเป็นครั�งคราว	โดยจะแจ้งให้ท่ี่านที่ราบเป็นลายลักษัณ์อักษัร	ทัี่�งน่�ด้วย

เหตุผลด้านความปลอดภัย	สถาบันการเงินท่่ี่ม่เคร่ืองเอท่ี่เอ็มอาจกำาหนด

วงเงินสด	และ/หรือจำากัดจำานวนครั�งหรือวงเงินต่อธุรกรรมด้วย	ท่ี่านตกลง

ยอมรับว่าการใช้บริการ	การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า	ของท่ี่านม่ค่าใช้จ่าย

ท่่ี่จะเร่ยกเก็บจากบัญช่บัตรของท่ี่าน	และที่ำาให้ยอดวงเงินสินเช่ือของบัญช่

บัตรของท่ี่านลดลง

5.	 ดอกัเบัี�ยแล่ะค่าใช้้จำ่าย
เม่ือท่ี่านเบิกเงินสดจากเคร่ืองเอท่ี่เอ็มหรือเช็คเดินที่างจากเคร่ืองจ่ายเช็ค 

ท่ี่านตกลงให้บริษััที่บันท่ี่กยอดลูกหน่�ตามจำานวนเงินท่่ี่เบิกพร้อมด้วย

ดอกเบ่�ยและค่าธรรมเน่ยมท่่ี่เร่ยกเก็บในบัญช่บัตรของท่ี่านตามอัตรา 

ท่่ี่กำาหนดในตารางค่าธรรมเน่ยมและค่าใช้จ่ายท่่ี่เก่่ยวเน่ืองกับบัตรเครดิต

	 อเมริกัน	 เอ็กซ์เพรส	 ทัี่�งน่�ค่าธรรมเน่ยมดังกล่าวต้องเส่ยภาษ่ัมูลค่าเพ่ิม

ในประเที่ศไที่ยด้วย	ส่วนดอกเบ่�ยจะเร่ิมคำานวณตั�งแต่วันท่่ี่ม่การเบิกถอน

4. LIMITS ON OBTAINING CASH OR CHEQUE
At the same time as we inform you of your eligibility to the Cash  

Advance, you shall also be informed of your Cash Access Limit (being 

the maximum amount of cash drawn and Cheques purchased through 

Cash Advance that may be outstanding on your Card Account at any 

time). Other limits may be imposed at our discretion based upon the 

status of your Card Account or because of Exchange Controls or other  

applicable legal requirements. We also reserve the right to increase  

or decrease your Cash Access Limit from time to time. Any such  

changes will be advised to you in writing. Also for security reasons,  

financial institutions operating ATMs may impose their own cash  

limits and/or additional limits on the number or amount of transactions.  

You understand also that your utilization of Cash Advance will result  

in charges against your Card Account and reduce the available credit 

limit of your Card Account.

5. INTEREST AND CHARGES
Each time you obtain cash from an ATM or Cheques from a Machine, 

you authorize us to debit the amount of the transaction plus any  

applicable interest and fees to your Card Account at the rates as  

prescribed in the Table of Fees and Charges pertaining to American  

Express Credit Card. These fees are subject to Value Added Tax (VAT) 

of Thailand. Interest shall accrue from the transaction date.
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6.	 กัารข้อเงินค่นสำำาหรับัเช้็คเดินท่าง
ท่ี่านตกลงว่าถ้าท่ี่านเบิกถอนหรือใช้เช็คเดินที่างจากบริการการเบิกถอน

เงินสดล่วงหน้า	และเช็คเดินที่างเกิดสูญหายหรือถูกโจรกรรมท่ี่านม่สิที่ธิ�ขอ

เงินคืนหรือขอให้ออกเช็คเดินที่างให้ใหม่โดยม่เง่ือนไขดังต่อไปน่�

•	 ท่ี่านได้ลงลายมือช่ือลงบนมุนซ้ายบนของเช็คเดินที่างด้วยหม่กชนิดแก้ไข

ไม่ได้

•	 ท่ี่านไม่ได้ลงลายมือช่ือบนมุมซ้ายล่างของเช็คเดินที่าง

•	 ท่ี่านไม่ได้มอบเช็คเดินที่างแก่บุคคลอ่ืนหรือบริษััที่อ่ืนเพ่ือเก็บรักษัาไว้

•	 ท่ี่านได้เก็บรักษัาเช็คเดินที่างเสมือนหน่่งวิญญููชนพ่งจะเก็บรักษัาเงินสด

ในจำานวนท่่ี่เท่ี่ากัน

•	 ท่ี่านไม่ได้ใช้เช็คเดินที่างในที่างท่ี่ผิ่ดกฎหมาย	ซ่ง่รวมถ่งการพนนัหรือเกม

เส่่ยงที่ายท่่ี่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมต้องห้ามอ่ืนๆ

•	 เช็คเดินที่างของท่ี่านไม่ได้ถูกย่ดหรืออายัดไว้	โดยคำาส่ังศาลหรือการกระ

ที่ำาของรัฐบาล

•	 ท่ี่านได้แจ้งแก่บริษััที่	 ในทัี่นท่ี่เม่ือเช็คเดินที่างของท่ี่านสูญหายหรือถูก

โจรกรรม

•	 ท่ี่านได้แจ้งขอเท็ี่จจริงทัี่�งหมดเก่่ยวกับการสูญหายหรือการโจรกรรมแก่

บริษััที่และแจ้งความไว้กับตำารวจแล้ว	หากบริษััที่ร้องขอให้กระที่ำาและ

ได้ส่งสำาเนาใบแจ้งความให้แก่บริษััที่แล้ว

•	 ท่ี่านแจ้งหมายเลขเช็คเดินที่างท่่ี่สูญหายหรือถูกโจรกรรม	รวมทัี่�ง	สถาน

ท่่ี่และวันท่่ี่เบิกเช็คเดินที่างให้บริษััที่รับที่ราบ

6. CHEQUE REFUNDS
You agree that if you obtain or use Cheques purchased through Cash 

Advance, your right to receive a refund or replacement if any Cheques 

are lost or stolen shall be subject to the conditions listed below:

• You have signed the Cheque in the upper left corner in permanent 

ink;

• You have not signed the Cheque in the lower left corner;

• You have not given the Cheque to another person or company the 

hold or to keep;

• You have safeguarded the Cheque as a prudent person would  

safeguard  a like amount of cash;

• You have not used the Cheque in violation of any law or other  

prohibited activity, including, without limitation, illegal betting or 

games of change;

• The Cheque has not been seized, attached, frozen or otherwise  

rendered invalid by court order or by government action; 

• You immediately notify us of the loss or theft of the Cheque;

• You report all facts of the loss or theft to us and also to the police  

if we ask you to, and provide us with a copy of your report;

• You inform us of the serial numbers of the lost or stolen Cheque and 

the place and date of purchase;
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•	 ท่ี่านได้กรอกใบขอรับคืนเงินโดยครบถ้วน	และแนบหลักฐานแสดงตัว

ของท่ี่านท่่ี่ยอมรับให้แก่บริษััที่และ

•	 ท่ี่านไดใ้ห้ข้อมูลท่่ี่เก่่ยวข้องทุี่กประการ	และไดใ้ห้ความชว่ยเหลอืในการ

ตรวจสอบการสูญหายหรือการโจรกรรม	หรือช่วยเหลือเจ้าหน้าท่่ี่ตำารวจ	

หรือหน่วยงานท่่ี่เก่่ยวข้องในการสอบสวนการสูญหายหรือโจรกรรมอย่าง

เต็มท่่ี่แล้ว

7.	 ความรับัผิิดช้อบัในกัารท่ำาธุรกัรรมโดยไม่ได้รับัอนุญาต
แล่ะคำาแนะนำาในกัารแจำ้งบััตรหายโดยท่ันท่ี

ท่ี่านต้องแจ้งให้บริษััที่ที่ราบโดยทัี่นท่ี่	หากท่ี่านเช่ือว่าเลขรหัสประจำาตัวหรือ

บัตรของท่ี่านสูญหาย	ถูกโจรกรรม	หรือลักลอบนำาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

	ท่ี่านไม่ต้องรับผิดต่อรายการค่าใช้จ่ายจากการใช้เอ็กซ์เพรสแคช	ท่่ี่เกิดข่�น

หลังจากท่ี่านได้แจ้งให้บริษััที่ที่ราบถ่งการสูญหายถูกโจรกรรม	หรือลักลอบ

นำาไปใชซ่่้งเลขรหสัประจำาตัว	หรือบัตรของที่า่นทัี่�งน่�	โดยม่เง่ือนไขว่าท่ี่านได้

ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วในการป้องกันไม่ให้เลขรหัสประจำาตัว

ของท่ี่านสูญหายถูกโจรกรรมหรือลักลอบนำาไปใช้	 ท่ี่านควรติดต่อกับฝ่าย

บริการลูกค้าของบริษััที่	หรือสำานักงานบริการท่ี่องเท่่ี่ยวอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส		

เพ่ือแจ้งการสูญหาย	หรือการโจรกรรมบัตรหรือเลขรหัสประจำาตัวของท่ี่าน

• You complete our refund forms and provide us with acceptable 

proof of your identity; and

• You give us all reasonable information and help to make a complete  

investigation of the loss or theft or to cause the police or other  

relevant authorities to investigate the loss or theft.

7. LIABILITY FOR UNAUTHORIZED TRANSACTIONS AND  
ADVISABILITY OF PROMPT REPORTING

You shall inform us AT ONCE, if you believe the PIN or your Card has 

been lost, stolen or used without your permission. You shall not be  

liable for any unauthorized Cash Advance transaction which occurs  

after you notify us of the loss, theft or possible unauthorized use of  

the Card or your PIN provided that you had used reasonable care 

to prevent the loss, theft or unauthorized use of your PIN. You may  

contact our customer services or any American Express Travel Services  

Office to report a loss or theft of the Card or your PIN.
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8.	 สำัญญาท่ี�ท่ำาไว้กั่อน
ข้อกำาหนดและเง่ือนไขการใช้บริการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าน่�	 เป็น

สัญญาเพ่ิมเติมจากข้อกำาหนดและเง่ือนไขการใช้บัตรเครดิต	 อเมริกัน	

เอ็กซ์เพรส	ของที่า่น	(สัญญาหลกั)	ในกรณ่ท่่ี่ม่ข้อความใดในสญัญาน่�ขัดแย้ง

กับสัญญาหลัก	ให้ใช้ข้อความสัญญาน่�เป็นหลักสำาหรับรายการท่่ี่เก่่ยวข้อง

กับบริการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าของท่ี่าน

8. PRIOR AGREEMENT
These Cash Advance Terms and Conditions supplement the American 

Express Credit Card Agreement (the Main Agreement). In the event 

that any provisions in this Cash Advance Terms and Conditions are in 

any way inconsistent with the Main Agreement, the provisions in this 

Cash Advance Terms and Conditions shall prevail for the purposes of 

your participation in the Cash Advance program.
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