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THAI AMERICAN EXPRESS PLATINUM 
CREDIT CARD TERMS AND CONDITIONS

IMPORTANT:
Before you use the enclosed THAI American Express Platinum Credit 

Card, please read these Terms and Conditions thoroughly. If you keep 

or use the THAI American Express Platinum Credit Card, you will be 

agreeing to these Terms and Conditions and they will govern your use 

of the THAI American Express Platinum Credit Card. If you do not wish 

to accept these Terms and Conditions, please cut the 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 THAI American Express Platinum Credit Card” means the 

THAI American Express Platinum Credit Card issued to the Basic THAI 

American Express Platinum Credit Card member.

ข้้อกำำาหนดและเงื่่�อนไข้กำารใช้้ บััตรเครดิตแพลทิินัม 
กำารบัินไทิย อเมริกำัน เอ็กำซ์์เพรส

ข้้อความสำำาคัญ
ก่ำอน้ท่ิ�ท่ิาน้จะน้ำาบััตรเครดิตแพลทิินั้ม	 กำารบิัน้ไทิย	 อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส 

ซ่์�งื่แน้บัมาด้วยน่้�ไปใช้้	 กำรุณาอ่าน้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ฉบัับัน่้�อย่างื่

ละเอ่ยดถ่�ถ้วน้	 ทัิ�งื่น่้�หากำท่ิาน้ได้ยอมรับับััตรหร่อน้ำาบััตรไปใช้้	 บัริษััทิจะ

ถ่อว่าท่ิาน้ได้ตกำลงื่ยอมรับัท่ิ�จะผูกำพัน้ตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ฉบัับัน่้�	 

ซ่์�งื่จะม่ผลบัังื่คับัต่อกำารใช้้บััตรข้องื่ท่ิาน้	ถ้าหากำท่ิาน้ไม่ประสงื่ค์ท่ิ�จะผูกำพัน้

ตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	 กำรุณาตัดบััตรออกำเป็น้สองื่ส่วน้และส่งื่กำลับั

ไปยังื่บัริษััทิทัิน้ท่ิ

1.	 คำาจำำากััดความ
เว้น้แต่จะกำำาหน้ดไว้เป็น้ประกำารอ่�น้ภายใต้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้� 

ให้คำาและวล่ดังื่ท่ิ�ระบุัข้้างื่ล่างื่น่้�ม่ความหมายดังื่ต่อไปน่้�

“บััญชีีบััตร”	หมายถ่งื่	บััญช่้ข้องื่ท่ิาน้ท่ิ�ดำารงื่ไว้กัำบับัริษััทิตามข้้อกำำาหน้ดและ

เง่ื่�อน้ไข้น่้�

“บััตรหลััก”	หมายถ่งื่	บััตรเครดิตแพลทิินั้ม	กำารบิัน้ไทิย	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส

	ท่ิ�ออกำให้กัำบัสมาชิ้กำบััตรหลักำ
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“สมาชิีกบััตรหลััก”	หมายถ่งื่	บุัคคลท่ิ�ม่ช่้�อใน้บััญช่้บััตรท่ิ�ดำารงื่ไว้กัำบับัริษััทิ

“ระยะเวลัาสรุปรอบับััญชีี”	หมายถ่งื่	 รอบัระยะเวลาประมาณหน้่�งื่เด่อน้

	 สำาหรับักำารจัดเตร่ยมใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้รายเด่อน้ข้องื่ท่ิาน้	 ระยะเวลาสรุป 

รอบับััญช่้จะเริ�มต้น้ใน้วัน้ถัดจากำวัน้สรุปรอบับััญช่้ข้องื่รอบับััญช่้ก่ำอน้	และ

สิ�น้สุดใน้วัน้สรุปรอบับััญช่้ถัดมา

“สมาชิีกบััตร”	หมายถ่งื่	สมาชิ้กำบััตรหลักำ	และสมาชิ้กำบััตรเสริม

“ยอดค่่าใช้ีจ่่าย”	 หร่อ	 “ค่่าใช้ีจ่่าย”	 หมายถ่งื่	 รายกำารใช้้จ่ายผ่าน้บััตร 

หร่อท่ิ� เ ร่ยกำเกำ็บัจากำบััตร	 ไม่ว่าจะม่กำารลงื่ลายม่อช่้�อใน้ใบับััน้ท่ิกำ 

กำารข้ายหร่อไม่ก็ำตาม	 และรวมถ่งื่รายกำาร	 กำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 

ค่าธรรมเน่้ยมต่างื่ๆ	 รวมถ่งื่ค่าธรรมเน่้ยมกำารช้ำาระหน่้�ล่าช้้า	 แผน้กำาร 

แบ่ังื่ช้ำาระ	ค่าธรรมเน่้ยม	ดอกำเบ่ั�ย	ภาษ่ัและจำาน้วน้อ่�น้ๆ	ท่ิ�ท่ิาน้ตกำลงื่จะช้ำาระ

แก่ำบัริษััทิ	หร่อตกำลงื่ท่ิ�จะรับัผิดภายใต้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�

“ข้้อมูลั”	หมายถ่งื่	ข้้อมูลด้าน้กำารเงิื่น้	รายกำารใช้้จ่าย	และข้้อมูลส่วน้บุัคคล

ท่ิ�เก่ำ�ยวกัำบับััญช่้บััตร	 และ/หร่อสมาช้ิกำบััตร	 รวมถ่งื่แต่ไม่จำากัำดเพ่ยงื่ 

รายละเอ่ยดกำารใช้้สิน้เช่้�อ	 วัน้ท่ิ�ม่กำารช้ำาระเงิื่น้ครั�งื่สุดท้ิาย	 วัน้ผิดนั้ดช้ำาระ

จำาน้วน้เด่อน้ท่ิ�ม่กำารค้างื่ช้ำาระ	และสถาน้ภาพข้องื่บััญช่้

“Basic THAI American Express Platinum 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 THAI American Express Credit Card 

member and any Supplementary Card member(s).

“Charge” means a transaction made or charged with the THAI  

American Express Credit Card, whether or not a Record of Charge 

is signed, and also includes Cash Advance, fees (including late  

payment fees), 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. 

“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”	 หมายถ่งื่	 จำาน้วน้ยอดหน่้�สูงื่สุดท่ิ�สามารถใช้้จ่ายผ่าน้ 

บััญช่้บััตร	 ตามท่ิ�บัริษััทิได้แจ้งื่แก่ำท่ิาน้และอาจม่กำารแก้ำไข้เปล่�ยน้แปลงื่ 

เป็น้ครั�งื่คราวตามดุลพินิ้จข้องื่บัริษััทิ		

“บัริการหักบััญชีีเงินฝากอัตโนมัติ”	หมายถ่งื่	บัรกิำารทิ่�สมาชิ้กำบััตรสามารถ

ช้ำาระค่าใช้้จา่ยให้กำบััอเมริกำนั้	เอ็กำซ์์เพรส	ผ่าน้บััญช่้เงิื่น้ฝากำข้องื่สถาบััน้กำาร

เงิื่น้ท่ิ�ม่ข้้อตกำลงื่ล่วงื่หน้้ากัำบัอเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส

“สมาชิีกบััตรทีี่�มีสิที่ธิิ์�”	 หมายถ่งื่	 สมาชิ้กำบััตรท่ิ�ม่สิทิธิ�ใช้้บัริกำารต่างื่ๆ	 

ท่ิ�น้ำาเสน้อตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	 ทัิ�งื่น่้�หลักำเกำณฑ์์ใน้กำารให้สิทิธิ� 

ข่้�น้อยู่กัำบัดุลพินิ้จข้องื่บัริษััทิ

“การเบัิกถอนเงินสดล่ัวงหน้า”	 หมายถ่งื่	บัริกำารเบิักำเงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 

และกำารให้บัริกำารเช็้คเดิน้ทิางื่	 อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส	 ดังื่ท่ิ�ระบุัไว้ใน้ข้้อ	 5	 

ทัิ� งื่ น่้�กำารใช้้บัริกำารดังื่กำล่าวจะเป็น้ไปตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ 

กำารใช้้บัริกำาร	กำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้าท่ิ�บัังื่คับัใช้้	ณ	ข้ณะนั้�น้

“แผนการแบ่ังชีำาระ”	หร่อช่้�อทิางื่กำารค้าอ่�น้ท่ิ�ใช้้เพ่�อเร่ยกำแทิน้แผน้กำาร 

แบ่ังื่ช้ำาระ	 หมายถ่งื่	 บัริกำารท่ิ�ท่ิาน้สมาชิ้กำบััตรสามารถข้ยายระยะเวลา 

กำารช้ำาระยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดจากำกำารใช้้บััตรตามท่ิ�กำำาหน้ดไว้ใน้ข้้อ	 14	 

ทัิ�งื่น่้�กำารใช้้บัริกำารดังื่กำล่าวจะเป็น้ไปตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้กำารใช้้

บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ	ท่ิ�บัังื่คับัใช้้	ณ	ข้ณะนั้�น้

“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 Card described 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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“ยอดค่่าใช้ีจ่่ายโดยไม่แสดงบััตร”	 หมายถ่งื่	 ยอดค่าใช้้จ่ายใน้กำารซ่์�อ

สิน้ค้าหร่อบัริกำารท่ิ�เกิำดโดยมิได้แสดงื่บััตรต่อสถาน้ธุรกิำจ	 ทัิ�งื่น่้�สมาชิ้กำบััตร

อาจถูกำร้องื่ข้อโดยสถาน้ธุรกิำจให้แจ้งื่รายละเอ่ยดบัางื่ประกำารเพ่�อกำารระบุั

ตัวสมาชิ้กำบััตรและตรวจสอบัรายละเอ่ยดข้องื่บััตร

“วันค่รบักำาหนดชีำาระ”	หมายถ่งื่	วัน้ท่ิ�ครบักำำาหน้ดช้ำาระค่าใช้้จ่ายข้องื่แต่ละ

ระยะเวลาสรุปรอบับััญช่้	ซ่์�งื่ปกำติจะเป็น้วัน้ท่ิ�	25	หลังื่จากำวัน้สรุปรอบับััญช่้	

ทัิ�งื่น่้�บัริษััทิสงื่วน้สทิิธิ�ใน้กำารเปล่�ยน้แปลงื่วัน้ครบักำำาหน้ดช้ำาระเปน็้ครั�งื่คราว

ตามท่ิ�บัริษััทิเห็น้สมควร	

“วันทีี่�บัันทึี่กรายการ”	 หมายถ่งื่	 วัน้ท่ิ�ม่กำารเร่ยกำเก็ำบัยอดค่าใช้้จ่ายโดย

สถาน้ธุรกิำจกัำบับัริษััทิ	และม่กำารบััน้ท่ิกำรายกำารยอดค่าใช้้จ่ายดังื่กำล่าวลงื่

ใน้ระบับัข้องื่บัริษััทิ

“ใบับัันทึี่กการข้าย”	 หมายถ่งื่	 แบับัฟอร์มท่ิ�สถาน้ธุรกิำจจัดเตร่ยมไว้ให้

สมาชิ้กำบััตรลงื่ลายม่อช่้�อเพ่�อเป็น้หลักำฐาน้ยอดค่าใช้้จ่าย

“สถานธิ์รุกิจ่”	หมายถ่งื่	สถาน้ประกำอบัธรุกิำจหร่อองื่ค์กำรทิ่�รับัช้ำาระค่าสิน้ค้า

หร่อบัริกำารผ่าน้บััตรเครดิตแพลทิินั้ม	กำารบิัน้ไทิย	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส

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

or services that is initiated without presentation of the Card to the  

Service Establishment, and requiring the Card member 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 out 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 of 

Account.

“Posting Date” 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 THAI American Express Platinum Credit Card as a means 

of payment for goods or services.
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“วันสรุปรอบับััญชีี”	หมายถ่งื่	วัน้สิ�น้สุดข้องื่แต่ละระยะเวลาสรุปรอบับััญช่้	 

บัริษััทิจะแจ้งื่วัน้สรุปยอดบััญช่้ข้องื่ท่ิาน้ใน้เอกำสารน้ำาส่งื่บััตรเครดิต 

ให้กัำบัสมาชิ้กำบััตร	ใน้กำรณ่ท่ิ�วัน้สรุปรอบับััญช่้ข้องื่ระยะเวลาสรุปรอบับััญช่้ 

ใดตรงื่กำับัวัน้เสาร์	 วัน้สรุปรอบับััญช่้จะถูกำเล่�อน้มาเป็น้วัน้ก่ำอน้หน้้า 

วัน้เสาร์ดังื่กำล่าว	ทัิ�งื่น่้�บัริษััทิข้อสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารท่ิ�จะอนุ้มัติกำารเปล่�ยน้แปลงื่ 

วัน้สรุปรอบับััญช่้ตามท่ิ�ท่ิาน้ร้องื่ข้อ	

“ใบัเรียกเก็บัเงิน”	หมายถ่งื่	ใบัแสดงื่รายละเอ่ยดยอดเริ�มต้น้	ยอดสิ�น้สุด

และยอดค่าใช้้จ่ายต่างื่ๆ	ข้องื่บััญช่้บััตรท่ิ�จัดเตร่ยมโดยบัริษััทิ

“บััตรเสริม”	หมายถ่งื่	บััตรอเมรกัิำน้	เอ็กำซ์์เพรส	ท่ิ�ออกำให้แก่ำสมาชิ้กำบััตรเสรมิ

“สมาชีกิบััตรเสรมิ”	หมายถ่งื่	บุัคคลน้อกำเหน่้อจากำสมาชิ้กำบััตรหลักำท่ิ�บัริษััทิ

ได้ออกำบััตรให้	 และยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดข่้�น้จากำกำารใช้้บััตรเสริมดังื่กำล่าว 

จะถูกำเร่ยกำเก็ำบัจากำบััญช่้บััตรข้องื่สมาชิ้กำบััตรหลักำ

“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 THAI American Express  

Platinum 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 THAI American  

Express Credit Card Account a statement prepared by American  

Express setting out details of opening and closing balances and 

Charges to the Account.

“Supplementary THAI American Express Platinum Credit Card”  

means any THAI American Express Platinum Credit Card issued to a 

Supplementary THAI American Express Platinum Credit Card  member.

“Supplementary THAI American Express Platinum Credit Card  

member” means an individual, other than a Basic THAI American  

Express Platinum Credit Card member, to whom a THAI American  

Express Platinum Credit Card is issued, and whose Charges are  

chargeable to the Basic THAI American Express Platinum Credit Card 

member’s Account.
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“ตารางค่่าธิ์รรมเนียม”	หมายถ่งื่	ตารางื่แสดงื่ค่าธรรมเน่้ยมและค่าใช้้จ่าย

ท่ิ�เก่ำ�ยวเน่้�องื่กัำบับััตรเครดิตแพลทิินั้ม	กำารบิัน้ไทิย	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	

“ข้้อกำาหนดแลัะเง่�อนไข้”	 หมายถ่งื่	 ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้สำาหรับักำาร 

ใช้้บััตรเครดิตแพลทิินั้ม	กำารบิัน้ไทิย	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	ท่ิ�กำำาหน้ดไว้น่้�	และ

รวมถ่งื่ส่วน้ท่ิ�แก้ำไข้เพิ�มเติม	เป็น้ครั�งื่คราว

“บััตรเค่รดิต”	 หร่อ	 “บััตร”	 หมายถ่งื่	 บััตรหลักำและบััตรเสริมบััตรเครดิต

แพลทิินั้ม	กำารบิัน้ไทิย	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส

“ภาษีีมูลัค่่าเพิิ่�ม”	หมายถ่งื่	ภาษ่ัมูลค่าเพิ�มข้องื่ประเทิศไทิย

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

หมายถ่งื่	บัริษััทิ	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	(ไทิย)	จำากัำด

“ท่ี่าน”	และ	“ข้องท่ี่าน”	หมายถ่งื่	สมาชิ้กำบััตรหลักำ	หร่อสมาชิ้กำบััตรเสริม

	แล้วแต่กำรณ่

หัวข้้อใน้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�ใช้้เพ่ยงื่เพ่�อความสะดวกำใน้กำารอ้างื่อิงื่ 

ซ่์�งื่จะไม่ม่ผลใน้กำารต่ความบัทิบััญญัติใดใน้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�

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

American Express Platinum Credit Card.

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

herein and by which the use of the THAI American Express Platinum 

Credit Card shall be governed and shall include all modifications  

and supplements thereto from time to time.

“THAI American Express Platinum Credit Card” means the Basic 

THAI American Express Platinum Credit Card and any Supplementary 

THAI American Express Platinum Credit Cards.

“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 Basic THAI American Express Platinum 

Credit Card member, or where appropriate, the Supplementary THAI 

American Express Platinum 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.
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กำารอ้างื่ถ่งื่จำาน้วน้ท่ิ�เป็น้เอกำพจน์้	 ให้ถ่อว่าเป็น้กำารอ้างื่ถ่งื่จำาน้วน้ท่ิ�เป็น้

	 พหูพจน์้ด้วย	 และทิำาน้องื่เด่ยวกัำน้	 กำารอ้างื่ถ่งื่บุัคคลธรรมดาให้รวมถ่งื่

นิ้ติบุัคคลด้วย	เว้น้แต่บัริษััทิจะกำำาหน้ดเป็น้ประกำารอ่�น้

2.	 กัารใช้้บััตรเครดิต
ใน้กำารใช้้บััตรเครดิต	สมาชิ้กำบััตรจะต้องื่ปฏิิบััติดังื่น่้�

1)	 ลงื่ลายม่อช่้�อด้วยหม่กำด้าน้หลังื่บััตรท่ิ�ออกำให้แก่ำท่ิาน้ทัิน้ท่ิท่ิ�ท่ิาน้ได้รับั

และก่ำอน้ท่ิ�ท่ิาน้จะน้ำาบััตรเครดิตไปใช้้

2)	 ใช้้บััตรได้จน้ถ่งื่วัน้สุดท้ิายข้องื่เด่อน้ท่ิ�ระบุัไว้บัน้หน้้าบััตรเท่ิานั้�น้

3)	 เก็ำบัรักำษัาบััตรไว้ใน้ท่ิ�ทิ่�ปลอดภัย	 และอย่ามอบับััตรเครดิตหร่อแจ้งื่

หมายเลข้บััตรแกำ่บุัคคลอ่�น้	 น้อกำเหน่้อจากำสถาน้ธุรกิำจท่ิ�สมาชิ้กำบััตร 

ใช้้บััตรเพ่�อซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำาร	 และไม่อนุ้ญาตให้บุัคคลอ่�น้ใช้้

บััตรใน้กำารซ่์�อ	 สิน้ค้าหร่อบัริกำาร	 หร่อใช้้บััตรเพ่�อกำารแสดงื่ตน้หร่อ 

เพ่�อวัตถุประสงื่ค์อ่�น้ใดทัิ�งื่สิ�น้	

ทัิ�งื่น่้�ท่ิาน้จะต้องื่รับัผิดต่อยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดข่้�น้บัน้บััญช่้บััตรเครดิต 

ด้วยเหตุท่ิ�	ท่ิาน้ไม่ปฏิิบััติตามข้้อกำำาหน้ดข้้างื่ต้น้

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.

2. USE OF THE CREDIT CARD
You must:

i. sign the THAI American Express Platinum Credit Card issued to you 

in permanent ink as soon as you receive it and before you use it;

ii. only use the THAI American Express Platinum Credit Card prior to 

the expiry date shown on its face;

iii. keep the THAI American Express Platinum Credit Card safe and  

not give the THAI American Express Platinum Credit Card or your 

Credit 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 THAI American Express Platinum Credit Card 

as a result.
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ท่ิาน้สามารถแสดงื่บััตรเพ่�อซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำาร	ณ	สถาน้ธุรกิำจท่ิ�รับับััตร

โดยทิ่าน้ต้องื่ลงื่ลายม่อช่้�อใน้ใบับััน้ท่ิกำกำารข้ายสำาหรับัยอดเงื่ิน้ท่ิ�ท่ิาน้ 

ได้ใช้้จ่าย	 อน่้�งื่	 ท่ิาน้สามารถซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารโดยไม่ต้องื่แสดงื่บััตร	 

ผ่าน้ทิางื่ไปรษัณ่ย์	โทิรศัพท์ิ	โทิรสาร	อิน้เตอร์เน็้ต	หร่อช่้องื่ทิางื่กำารส่�อสาร

	อ่�น้ใดข้องื่สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ให้บัริกำารสิน้ค้าหร่อบัริกำารผ่าน้ช่้องื่ทิางื่ดังื่กำล่าวไว้

	(ยอดค่าใช้้จ่ายโดยไม่แสดงื่บััตร)	น้อกำจากำน่้�ท่ิาน้ยังื่สามารถใช้้บััตรเครดิต

เพ่�อบัริกำารกำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ	ตามรายละเอ่ยด

ท่ิ�ระบุัไว้ใน้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�ด้วย	

ท่ิาน้ตกำลงื่ทิ่�จะไม่ใช้้บััตรสำาหรับักำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารใดๆ	 เพ่�อ

วัตถุประสงื่ค์ใน้กำารจำาหน่้ายต่อหร่อเพ่�อใช้้เป็น้ปัจจัยหร่อวัตถุดิบัหร่อ 

เพ่�อใช้้เป็น้ต้น้ทุิน้กำารผลิตหร่อต้น้ทุิน้กำารดำาเนิ้น้กำารทิางื่ธุรกิำจ	 เว้น้แต่จะ 

ได้รับัความยิน้ยอมจากำบัริษััทิล่วงื่หน้้า

3.	 ความรับัผิิดข้องท่่าน
สมาชิ้กำบััตรหลักำตกำลงื่ท่ิ�จะรับัผิดต่อบัริษััทิสำาหรับัยอดค่าใช้้จ่ายทัิ�งื่หมด 

ท่ิ�เกิำดข่้�น้จากำบััตรหลักำและบััตรเสริมใดๆ	 ท่ิ�ออกำตามท่ิ�สมาชิ้กำบััตรหลักำ

ร้องื่ข้อ	ทัิ�งื่น่้�สมาชิ้กำบััตรหลักำตกำลงื่และจะจัดกำารให้กำารใช้้บััตรเสริมดังื่กำล่าว

เป็น้ไปตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	สมาชิ้กำบััตรเสริมตกำลงื่จะใช้้บััตรเสริม

แต่ละใบัท่ิ�ม่ช่้�อข้องื่ท่ิาน้

You can use the THAI American Express Platinum Credit Card for  

purchase of goods or services at any Service Establishment that  

accepts the THAI American Express Platinum Credit Card by  

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

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

presenting the THAI American Express Platinum 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, Extended Payment Plan as stated hereunder. 

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 THAI American Express Platinum Credit Card 

member, you are liable to us for all Charges on the Basic THAI  

American Express Platinum Credit Card and any and all Supplementary  

THAI American Express Platinum Credit Cards issued at your request; 

and you agree and will procure that all of these THAI American Express 

Platinum Credit Cards will be used in accordance with these
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ปรากำฏิอยู่บัน้บััตรตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	และสมาชิ้กำบััตรเสริมตกำลงื่

จะร่วมรับัผิดอย่างื่ลูกำหน่้�ร่วมกัำบัสมาชิ้กำบััตรหลักำสำาหรับัยอดค่าใช้้จ่าย

ทัิ�งื่หมดท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่กัำบับััตรเสริม

4.	 วงเงินสำินเช้่�อ
เอกำสารน้ำาส่งื่บััตรเครดิตจะระบุัวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อเบ่ั�องื่ต้น้สำาหรับับััญช่้บััตร 

ข้องื่ท่ิาน้	 บัริษััทิสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารเปล่�ยน้แปลงื่วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อข้องื่ท่ิาน้ 

โดยจะแจ้งื่ให้ท่ิาน้ทิราบัถ่งื่กำารเปล่�ยน้แปลงื่ดังื่กำล่าว	น้อกำจากำน่้�ใน้ใบัเร่ยกำ 

เก็ำบัเงิื่น้ใน้แต่ละเด่อน้จะระบุัวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อและวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อคงื่เหล่อ	 

ณ	วัน้สรุปรอบับััญช่้ข้องื่ท่ิาน้ไว้	ท่ิาน้จะต้องื่ไม่ใช้้จ่ายเงิื่น้เกิำน้วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อ 

ท่ิ�กำำาหน้ดไว้	 หากำบััญช่้บััตรข้องื่ทิ่าน้ถูกำยกำเลิกำ	 วงื่เงื่ิน้สิน้เช้่�อจะถูกำยกำเลิกำ

ด้วย	หากำท่ิาน้ไม่ช้ำาระยอดเงิื่น้ขั้�น้ตำ�าก่ำอน้หร่อใน้วัน้ครบักำำาหน้ดช้ำาระ	ทิางื่

บัริษััทิจะสงื่วน้สิทิธิ�ท่ิ�จะปรับัลดวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อข้องื่ท่ิาน้	ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ม่บััญช่้

บััตรมากำกำว่าหน่้�งื่บััญช่้กัำบับัริษััทิ	วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อท่ิ�ท่ิาน้ได้รับัจะเป็น้วงื่เงิื่น้สิน้

เช่้�อร่วมสำาหรับับััญช่้บััตรทุิกำบััญช่้และยอดหน่้�รวมข้องื่ทุิกำบััญช่้บััตรจะต้องื่ 

ไม่เกิำน้กำว่ายอดวงื่เงื่ิน้รวมดังื่กำล่าวหากำยอดหน่้�ข้องื่ทิ่าน้เกำิน้วงื่เงื่ิน้สิน้เช้่�อ

	 ท่ิาน้จะต้องื่ช้ำาระหน่้�ส่วน้ท่ิ�เกิำน้วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อทัิน้ท่ิ	หากำบัริษััทิยอมให้ม่กำาร

ใช้้จ่ายรายกำารใดๆหร่อหลายรายกำาร	อัน้ม่ผลทิำาให้ยอดกำารใช้้จ่ายใน้บััญช่้

บััตรข้องื่ท่ิาน้เกิำน้วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อ	มิได้หมายความว่าบัริษััทิ	ได้อนุ้มัติเพิ�มวงื่เงิื่น้

Terms and Conditions. If you are a Supplementary THAI American 

Express Platinum Credit Card member, you agree to use each  

Supplementary THAI American Express Platinum 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  

THAI American Express Platinum Credit Card member for all Charges 

made in connection with the Supplementary THAI American Express 

Platinum Credit Card.

4. CREDIT LIMIT
The THAI American Express Platinum Credit Card carrier enclosing  

the THAI American Express Platinum 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 

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 THAI American Express  

Platinum Credit Card is issued under your Account, your Credit  

Limit is a combined Credit Limit for your THAI American Express 

Platinum Credit Card and all the Supplementary THAI American  

Express  Platinum Credit Card(s) under your Account and the total  
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สิน้เช่้�อแก่ำท่ิาน้โดยถาวรแต่อย่างื่ใด	หากำท่ิาน้ม่บััญช่้บััตรเสริมหน่้�งื่ใบัหร่อ

มากำกำว่า	ซ่์�งื่บัริษััทิออกำให้ภายใต้บััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้	วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อท่ิ�ท่ิาน้จะ

ได้รับัจะเป็น้วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อรวมสำาหรับับััตรหลักำและบััตรเสริมทุิกำใบัภายใต้

บััญช่้บััตรข้องื่ทิ่าน้และยอดหน่้�รวมข้องื่ทิุกำบััตรภายใต้บััญช่้บััตรข้องื่ทิ่าน้

จะต้องื่ไม่เกิำน้ยอดวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อรวมดังื่กำล่าว

5.	 กัารเบัิกัถอนเงินสำดล่่วงหน้า
บัริกำาร	กำารเบักิำถอน้เงื่นิ้สดลว่งื่หน้้า	เป็น้บัรกิำารทิ่�ให้สมาชิ้กำบััตรสามารถเบักิำ

ถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้าจากำเคร่�องื่ถอน้เงิื่น้อัตโน้มัติ	 (เอท่ิเอ็ม)	 ซ่์�งื่ยอมรับับััตร

อเมรกัิำน้	เอ็กำซ์์เพรส	หร่อเบักิำเช้ค็เดิน้ทิางื่อเมรกัิำน้	เอ็กำซ์์เพรส	จากำเคร่�องื่จ่าย

เช็้คอัตโน้มัติข้องื่บัริษััทิทัิ�วโลกำ	ทัิ�งื่น่้�กำารให้สิทิธิ�ใน้กำารใช้้บัริกำารดังื่กำล่าวข่้�น้

กัำบัน้โยบัายภายใน้ข้องื่บัริษััทิ	สมาชิ้กำบััตรท่ิ�ม่สิทิธิ�จะได้รับัจดหมายแจ้งื่ถ่งื่ 

สิทิธิ�ท่ิ�จะได้รับัพร้อมรหัสประจำาตัว	 (PIN)	 (ซ่์�งื่ได้รับัจากำอเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส)	

และกำำาหน้ดวงื่เงิื่น้ใน้กำารเบิักำถอน้ต่างื่ๆ	

สมาชิ้กำบััตรท่ิ� ม่ สิทิธิ�ตกำลงื่ท่ิ�จะปฏิิบััติตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ 

ใน้กำารใช้้บัริกำาร	 กำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 ท่ิ�จัดส่งื่ให้ท่ิาน้พร้อมกัำบั 

รหัสประจำาตัว	กำารใช้้บัริกำาร	กำารเบัิกำถอน้เงื่ิน้สดล่วงื่หน้้า	 ข้องื่ทิ่าน้ถ่อว่า

ท่ิาน้ตกำลงื่ทิ่�จะปฏิิบััติตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้กำารใช้้บัริกำารกำารเบักิำถอน้

เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	และตกำลงื่ท่ิ�จะช้ำาระค่าธรรมเน่้ยม	ซ่์�งื่รวมถ่งื่ค่าธรรมเน่้ยม

กำารช้ำาระเงิื่น้ล่าช้้าตามท่ิ�ระบุัใน้ตารางื่ค่าธรรมเร่ยม

indebtedness on your THAI American Express Platinum Credit  

Card and all the Supplementary THAI American Express Platinum  

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 excess 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 THAI American 

Express Platinum Credit Card and to purchase American Express  

Travelers Cheques directly from American Express Dispensing  

Machines worldwide. Subject to our internal policies, Eligible Card 

members will receive a letter informing them of their eligibility,  

Personal Identification Number (“PIN”) (where provided by American 

Express) and limits. 

If you are an Eligible Card member, 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.
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6.	 ค่าธรรมเนียมรายปีี
ค่าธรรมเน่้ยมรายปีจะม่กำารเร่ยกำเก็ำบัสำาหรับักำารใช้้บััตรหลักำและบััตรเสริม
แต่ละใบัตามอัตราท่ิ�ระบุัไว้ใน้ตารางื่ค่าธรรมเน่้ยม

7.	 ภาษีีมูล่ค่าเพิ่่�ม
ท่ิาน้จะต้องื่รับัผิดช้อบัใน้กำารช้ำาระภาษ่ัมูลค่าเพิ�มแต่ผู้เด่ยว	 ทัิ�งื่น่้�รวมถ่งื่ 
ภาษ่ัใดๆ	 ใน้ลักำษัณะเด่ยวกำัน้ท่ิ�จะจัดเก็ำบัแทิน้หร่อเพิ�มเติมจากำภาษ่ั 
มูลค่าเพิ�ม	 ท่ิ�จะต้องื่จัดเก็ำบัตามกำฎหมายจากำจำาน้วน้เงิื่น้ใดๆ	 ท่ิ�บัริษััทิม่ 
หน้้าท่ิ�ตามกำฎหมายทิ่�จะต้องื่จัดเก็ำบัและน้ำาส่งื่อัน้เกำ่�ยวกัำบัภาษ่ัมูลค่าเพิ�ม
นั้�น้
 
8.	 ดอกัเบัี�ยแล่ะค่าธรรมเนียมกัารใช้้วงเงิน
1.	 ท่ิาน้จะต้องื่ช้ำาระดอกำเบ่ั�ยและค่าธรรมเน่้ยมกำารใช้้วงื่เงิื่น้ท่ิ�เกิำดจากำ

ยอดค่าใช้้จ่ายแต่ละยอดโดยนั้บัตั�งื่แต่วัน้ท่ิ�บััน้ท่ิกำรายกำารข้องื่ยอด 
ค่าใช้้จ่ายนั้�น้ตามอัตราท่ิ�ปรากำฏิใน้ตารางื่ค่าธรรมเน่้ยมจน้กำว่าจะช้ำาระ
ครบัถ้วน้	 ทัิ�งื่น่้�เว้น้แต่ข้้อกำำาหน้ดเก่ำ�ยวกัำบัระยะเวลาปลอดดอกำเบ่ั�ยและ
ค่าธรรมเน่้ยมกำารใช้้วงื่เงิื่น้ตาม	(2)	ข้้างื่ล่างื่น่้�จะถูกำน้ำามาใช้้	

2.	 ใน้กำรณ่ต่อไปน่้�จะไม่ม่กำารคิดดอกำเบ่ั�ยและค่าธรรมเน่้ยมกำารใช้้วงื่เงิื่น้
กัำบัยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดจากำกำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำาร	 ยกำเว้น้ยอดค่า 
ใช้้จ่ายเก่ำ�ยวกัำบัรายกำารแบ่ังื่ช้ำาระกำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	
•	 บัริษััทิได้รับัช้ำาระยอดค้างื่ช้ำาระทัิ�งื่สิ�น้ข้องื่บััญช่้บััตรตามใบัเร่ยกำเก็ำบั
เงิื่น้รายเด่อน้งื่วดก่ำอน้เต็มจำาน้วน้ภายใน้วัน้ครบักำำาหน้ดช้ำาระและ

•	 บัริษััทิได้รับัช้ำาระยอดค้างื่ช้ำาระทัิ�งื่สิ�น้ข้องื่บััญช่้บััตรตามใบัเร่ยกำเก็ำบั
เงิื่น้รายเด่อน้งื่วดปัจจุบััน้เต็มจำาน้วน้ภายใน้วัน้ครบักำำาหน้ดช้ำาระ

6. ANNUAL FEE
Annual fees are payable for use of the Basic THAI American Express 

Platinum Credit Card and each Supplementary THAI American Express  

Platinum 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.

2.) Interest is not payable on a Charge relating to the purchase  

of goods or services or fees (other than Charges relating to  

transactions under an Extended Payment Plan, 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.
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3.		ดอกำเบ่ั�ยและค่าธรรมเน่้ยมกำารใช้้วงื่เงิื่น้	 (ถ้าม่)	 จะปรากำฏิเป็น้ยอดหน่้�

ใน้บััญช่้บััตรข้องื่ทิ่าน้ใน้วัน้สุดท้ิายข้องื่ระยะเวลาสรุปรอบับััญช่้แต่ละ

รอบัและจะแสดงื่ไว้ใน้ใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้รายเด่อน้

9.	 ใบัเรียกัเกั็บัเงินรายเด่อน
บัริษััทิจะสง่ื่ใบัเร่ยกำเกำบ็ัเงิื่น้ใหแ้ก่ำสมาชิ้กำบััตรหลกัำเด่อน้ละครั�งื่	สำาหรบััแตล่ะ

รอบับััญช่้ท่ิ�ม่กำารทิำารายกำารหร่อม่ยอดคงื่ค้างื่ใน้บััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้	บัริษััทิ

จะจัดส่งื่ใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ดังื่กำล่าวให้ท่ิาน้ล่วงื่หน้้าอย่างื่น้้อย	10	วัน้	ก่ำอน้ถ่งื่

วัน้ครบักำำาหน้ดช้ำาระ	 ใบัเร่ยกำเกำ็บัเงื่ิน้จะระบุัยอดค่าใช้้จ่าย	กำารช้ำาระเงื่ิน้ท่ิ�

เกิำดข่้�น้บัน้บััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้ใน้ระหว่างื่ระยะเวลาสรุปรอบับััญช่้	 รวมถ่งื่

แจ้งื่วัน้ครบักำำาหน้ดช้ำาระ	และยอดช้ำาระเงิื่น้ท่ิ�ท่ิาน้จะต้องื่ช้ำาระ

10.	 กัารช้ำาระเงิน
1.		ยอดช้ำาระขั้�น้ตำ�าท่ิ�ท่ิาน้จะต้องื่ช้ำาระเทิ่ากัำบัร้อยละ	5	ข้องื่ยอดค้างื่ช้ำาระ	 

รวมกัำบัยอดช้ำาระขั้�น้ตำ�าท่ิ�เกิำน้กำำาหน้ดช้ำาระ	 ค่าธรรมเน่้ยมกำารเร่ยกำ 

เก็ำบัหน่้�	(ถ้าม่)	และยอดเงิื่น้จำาน้วน้ท่ิ�เกิำน้กำว่าวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อ

3.)  Interest and credit usage fee 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 member 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.

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.
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2.	 ท่ิาน้จะต้องื่ช้ำาระเงื่ิน้ให้บัริษััทิเป็น้เงื่ิน้บัาทิด้วย	 เช็้ค	หร่อเงื่ิน้สด	อน่้�งื่

ท่ิาน้อาจทิำาหนั้งื่ส่อยิน้ยอมให้ธน้าคารหร่อสถาบััน้กำารเงื่ิน้ท่ิ�ให้บัริกำาร

หักำบััญช่้เงิื่น้ฝากำอัตโน้มัติทิำากำารหักำเงิื่น้จากำบััญช่้เงิื่น้ฝากำข้องื่ท่ิาน้ตาม

จำาน้วน้ยอดเร่ยกำเกำ็บัทัิ�งื่หมดตามใบัเร่ยกำเกำ็บัเงิื่น้รายเด่อน้	 ทัิ�งื่น่้�	 หากำ

บัริษััทิตกำลงื่ท่ิ�จะรับัช้ำาระเป็น้เงิื่น้สกุำลอ่�น้	บัริษััทิจะแปลงื่ค่าเงิื่น้สกุำลอ่�น้

ท่ิ�ท่ิาน้ได้ช้ำาระเป็น้เงิื่น้บัาทิใน้อัตราแลกำเปล่�ยน้ข้องื่บัริษััทิและน้ำาจำาน้วน้

เงิื่น้บัาทิท่ิ�แลกำเปล่�ยน้มานั้�น้ไปช้ำาระบััญช่้บััตรเครดิตข้องื่ท่ิาน้	

3.		ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ช้ำาระเงิื่น้ตามยอดท่ิ�เร่ยกำเก็ำบัด้วยเงิื่น้สด	ท่ิาน้จะสามารถ

ช้ำาระได้ไม่เกิำน้จำาน้วน้ทิ่�บัริษััทิได้กำำาหน้ดไว้	ณ	 ข้ณะนั้�น้	 สำาหรับัยอด 

ค่าใช้้จ่ายใน้ส่วน้ท่ิ�เหล่อท่ิาน้จะต้องื่ช้ำาระให้แก่ำบัริษััทิโดยวิธ่กำารอ่�น้	 

ตามท่ิ�ระบุัไว้ใน้ข้้อ	(2)	ข้้างื่ต้น้

4.		ใน้กำรณ่ท่ิ�บัริษััทิได้รับัเช็้ค	หร่อตราสารประเภทิอ่�น้เพ่�อกำารช้ำาระค่าใช้้จ่าย 

ผ่าน้บััตรจากำท่ิาน้หร่อใน้น้ามข้องื่ท่ิาน้และปรากำฏิว่าม่กำารปฏิิเสธ 

กำารจ่ายเงิื่น้เต็มจำาน้วน้ตามเช็้ค	 หร่อ	 ตราสารนั้�น้	 ท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะ 

ช้ำาระค่าธรรมเน่้ยมเช็้คค่น้แก่ำบัริษััทิใน้อัตราท่ิ�กำำาหน้ดไว้ใน้ตารางื่ 

ค่าธรรมเน่้ยม	 รวมทัิ�งื่ยอดช้ำาระท่ิ�ม่กำารปฏิิเสธกำารจ่ายเงิื่น้	 และ 

ค่าธรรมเน่้ยมกำารเร่ยกำเก็ำบัหน่้�	(Collection	Fee)	ท่ิ�เกิำดข่้�น้แก่ำบัริษััทิ

2.  Payment shall be made in Thai Baht by cheque 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 our rate and 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.	 บัริษััทิสามารถน้ำาจำาน้วน้เงิื่น้ท่ิ�บัริษััทิได้รับัช้ำาระจากำสมาชิ้กำบััตรหร่อ 

ใน้น้ามข้องื่ท่ิาน้ไปช้ำาระยอดคงื่ค้างื่ตามลำาดับักำารช้ำาระเงิื่น้ท่ิ�บัริษััทิ 

เห็น้สมควร	โดยไม่คำาน่้งื่ถ่งื่คำาสั�งื่หร่อกำารแจ้งื่ข้องื่ท่ิาน้หร่อผู้ท่ิ�ช้ำาระเงิื่น้

ใน้น้ามข้องื่สมาชิ้กำบััตรว่าต้องื่กำารน้ำาไปช้ำาระยอดค้างื่ช้ำาระใด

6.		ยอดท่ิ�สมาชิ้กำบััตรช้ำาระเกิำน้กำว่ายอดคงื่ค้างื่ใน้บััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้ 

จะไม่ได้รับัดอกำเบ่ั�ย

11.	 กัารไม่ช้ำาระเงินหรือกัารช้ำาระเงินล่่าช้้า
ใน้กำรณ่ท่ิ�บัริษััทิไม่ได้รับักำารช้ำาระเงิื่น้เต็มตามจำาน้วน้ทิ่�เร่ยกำเก็ำบัใน้ใบัเร่ยกำ

เก็ำบัเงื่ิน้ภายใน้วัน้ครบักำำาหน้ดช้ำาระ	 ยอดคงื่ค้างื่ทัิ�งื่หมดบัน้บััญช่้บััตร 

ข้องื่ทิ่าน้จะถูกำเร่ยกำเก็ำบัค่าธรรมเน่้ยมกำารช้ำาระเงื่ิน้ล่าช้้าเป็น้รายวัน้ 

ใน้อัตราท่ิ�กำำาหน้ดไว้ใน้ตารางื่ค่าธรรมเน่้ยมนั้บัจากำวัน้สรุปรอบับััญช่้ท่ิ� 

ยอดคงื่ค้างื่ดังื่กำล่าวได้เกิำดข่้�น้จน้ถ่งื่วัน้ท่ิ�บัริษััทิได้รับัช้ำาระเงิื่น้เต็มจำาน้วน้

บัริษััทิข้อสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารรับัช้ำาระเงิื่น้บัางื่ส่วน้โดยไม่เป็น้กำารตัดสิทิธิ� 

ข้องื่บัริษััทิใน้กำารเร่ยกำเกำ็บัค่าธรรมเน่้ยมกำารช้ำาระเงื่ิน้ล่าช้้าบัน้ยอดทิ่� 

ไม่ได้ม่กำารช้ำาระข้องื่ยอดคงื่ค้างื่ทัิ�งื่สิ�น้	น้อกำจากำน่้�ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ไม่ช้ำาระเงิื่น้ 

และบัริษััทิต้องื่ดำาเน้นิ้กำารติดตามเร่ยกำเกำบ็ัหน่้�หร่อดำาเน้นิ้กำารทิางื่กำฎหมาย

ท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะรับัผิดช้อบัใน้ค่าเส่ยหาย	 ต้น้ทุิน้	และค่าใช้้จ่ายเต็มจำาน้วน้

ทัิ�งื่น่้�	 รวมถ่งื่ค่าใช้้จ่ายทิางื่กำฎหมาย	และค่าทิน้ายความท่ิ�เกิำดข่้�น้กัำบับัริษััทิ

จากำกำารเร่ยกำเก็ำบัหน่้�ดังื่กำล่าวด้วย

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
ใน้กำรณ่ทิ่�ท่ิาน้ข้าดคณุสมบััติกำารเปน็้สมาช้กิำบััตร	หร่อเกำดิกำรณ่ใดกำรณ่หน่้�งื่ 

ดังื่ต่อไปน่้�	 บัริษััทิม่สิทิธิ�ท่ิ�จะระงื่ับัและ/หร่อยกำเลิกำสิทิธิ�ใน้กำารใช้้บััตรข้องื่

ท่ิาน้

•	 ท่ิาน้เส่ยช่้วิตหร่อสาบัสูญ

•	 ศาลตัดสิน้ให้ท่ิาน้เป็น้ผู้ม่หน่้�สิน้ล้น้พ้น้ตัวหร่อถูกำฟ้องื่ล้มละลาย

•	 ท่ิาน้ถูกำกำล่าวหาใน้คด่อาญา	หร่อถูกำคุมขั้งื่	หร่อต้องื่คำาพิพากำษัาให้จำาคุกำ

•	 ท่ิาน้ม่ภูมิลำาเน้าอยู่น้อกำราช้อาณาจักำรไทิย

•	 ม่เหตุให้เช่้�อได้ว่าเกิำดกำารเปล่�ยน้แปลงื่สำาคัญใน้ฐาน้ะกำารเงิื่น้ข้องื่ท่ิาน้

อัน้จะส่งื่ผลกำระทิบัต่อความสามารถใน้กำารช้ำาระหน่้�บััตรเครดิตข้องื่ท่ิาน้

•	 ไม่ม่กำารติดต่อกำลับัจากำท่ิาน้ภายใน้ระยะเวลาทิ่�กำำาหน้ดใน้ความพยายาม

ข้องื่บัริษััทิท่ิ�ทิำากำารติดต่อกัำบัท่ิาน้ตามท่ิ�อยู่ท่ิ�ได้ให้ไว้

•	 ยอดค้างื่ช้ำาระใน้บััญช่้บััตรเครดิตข้องื่ท่ิาน้เกิำน้วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อ

•	 ท่ิาน้ใช้้บััตรสำาหรับักำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารใดๆเพ่�อวัตถุประสงื่ค์ใน้กำาร

จำาหน่้ายต่อหร่อเพ่�อใช้้เป็น้ปัจจัยหร่อวัตถุดิบั	 หร่อเพ่�อใช้้เป็น้ต้น้ทุิน้ 

กำารผลิตและ/หร่อต้น้ทุิน้กำารดำาเนิ้น้กำารทิางื่ธุรกิำจ	 โดยไม่ได้รับัความ

ยิน้ยอมจากำบัริษััทิล่วงื่หน้้า

•	 ท่ิาน้ผิดนั้ดช้ำาระหน่้�ตามบััตรหร่อกำารให้สิน้เช้่�ออ่�น้ท่ิ�ถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระ	 

ไม่ว่าเป็น้หน่้�ตามบััตรเครดิตท่ิ�ออกำหร่อกำารให้สิน้เช่้�อโดยบัริษััทิหร่อ 

โดยสถาบััน้กำารเงิื่น้อ่�น้

12. SUSPENSION/CANCELLATION
We can suspend and/or cancel your right to use the THAI American  

Express Platinum Credit Card where appropriate, if you cease to  

qualify for the THAI American Express Platinum 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 THAI American Express Platinum  

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 settling any amount (s) due under any THAI 

American Express Platinum Credit Card or other credit facility, 

whether issued or granted by us or by any other financial institution.
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•	 ม่พฤติกำารณ์ท่ิ�ส่อว่าท่ิาน้ม่พฤติกำรรมฉ้อฉลหร่อทุิจริตใน้กำารใช้้บััตร	 

หร่อทิำากำารปลอมแปลงื่หร่อใช้้เอกำสารปลอมใน้กำารข้อม่บััตรและ/หร่อ

กำารใช้้บััตรเครดิต

•	 ท่ิาน้ไม่ปฏิิบััติตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	 ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้	 

กำารใช้้บัริกำารกำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ	 

หร่อ	 รายกำารเม็มเบัอร์ชิ้ปร่วอร์ด	 และท่ิาน้เพิกำเฉยท่ิ�จะปฏิิบััติตาม 

กำารบัอกำกำล่าวข้องื่บัริษััทิท่ิ�ให้ท่ิาน้ปฏิิบััติตาม

•	 ท่ิาน้ไม่ได้ใช้้บััตรเป็น้ระยะเวลาติดต่อกัำน้เกิำน้กำว่า	4	รอบั	ระยะเวลาสรุป

รอบับััญช่้	และไม่ม่หน่้�ค้างื่ช้ำาระกัำบับัริษััทิ

•	 ม่เหตุอัน้ควรเช้่�อได้ว่าท่ิาน้ดำาเน้ิน้ธุรกิำจอัน้ทุิจริตหร่อเป็น้ธุรกิำจท่ิ�ขั้ดต่อ

ความสงื่บัเร่ยบัร้อยหร่อศ่ลธรรมอัน้ด่ข้องื่ประช้าช้น้

•	 เม่�อเกิำดกำารเปล่�ยน้แปลงื่ใน้กำฎหมายหร่อกำฎระเบ่ัยบัข้องื่หน่้วยงื่าน้ 

ราช้กำาร	 ไม่ว่าจะเป็น้หน่้วยงื่าน้ใน้ประเทิศไทิยหร่อไม่	 หร่อเม่�อม่เหตุ 

อัน้ควรเช้่�อได้ว่าท่ิาน้ไม่ปฏิิบััติตามกำฎหมายหร่อกำฎระเบ่ัยบัใดๆ	 

ท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่กำับักำารใช้้บััตร	 อัน้ทิำาให้กำารใช้้บััตรตามข้้อกำำาหน้ดและ 

เง่ื่�อน้ไข้น่้�ไม่ช้อบัด้วยกำฎหมาย	หร่อเป็น้เหตุอัน้สมควรตามดุลยพินิ้จ 

แต่เพ่ยงื่ผู้เด่ยวข้องื่บัริษััทิใน้กำารระงัื่บักำารใช้้บััตร	 หร่อยกำเลิกำสิทิธิ� 

ข้องื่ท่ิาน้ใน้กำารใช้้บััตร

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

of the THAI American Express Platinum Credit Card, or any forgery 

or the use of forged documents in connection with the request for 

the THAI American Express Platinum Credit Card and/or the use of 

the THAI American Express Platinum Credit Card.

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

of the THAI American Express Platinum Credit Card, Cash Advance, 

Extended Payment Plan, American Express Membership Reward 

Program and such non-compliance continues notwithstanding a 

notice from us requiring compliance.

• You have not utilized the THAI American Express Platinum Credit 

Card for a continuous period of 4 Billing Periods and no 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.
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ใน้กำรณ่ท่ิ�บัริษััทิระงัื่บัสิทิธิ�กำารใช้้บััตรข้องื่ท่ิาน้	 ท่ิาน้จะไม่สามารถใช้้ 

บััตรเครดิตได้จน้กำว่าจะได้ม่กำารดำาเนิ้น้กำารจน้เป็น้ท่ิ�พอใจข้องื่บัริษััทิ 

เพ่�อค่น้สิทิธิ�ใน้กำารใช้้บััตรข้องื่ท่ิาน้	ซ่์�งื่กำารค่น้สิทิธิ�ดังื่กำล่าวอาจเกิำดจากำกำารท่ิ� 

ท่ิาน้ได้ม่กำารช้ำาระค่าใช้้จ่ายท่ิ�ค้างื่ช้ำาระ	 และ/หร่อ	 ม่กำารแกำ้ไข้เหตุกำารณ์ 

หร่อกำรณ่ท่ิ�ทิำาให้ม่กำารระงัื่บักำารใช้้บััตรเครดิตเป็น้ท่ิ� เ ร่ยบัร้อยแล้ว	 

อน่้�งื่	ใน้กำรณ่ท่ิ�บัริษััทิระงัื่บัสิทิธิ�กำารใช้้บััตรข้องื่ท่ิาน้	กำารระงัื่บัสิทิธิ�ดังื่กำล่าว

จะไม่กำระทิบัต่อสิทิธิ�ใดๆ	 ข้องื่บัริษััทิตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�หร่อ 

ตามกำฎหมาย

ใน้กำรณ่ท่ิ�บัริษััทิยกำเลิกำสิทิธิ�กำารใช้้บััตร	ยอดค่าใช้้จ่ายทัิ�งื่สิ�น้บัน้บััญช่้บััตร 

ซ่์�งื่รวมถ่งื่ยอดใช้้จ่ายตามแผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระทิ่�ยังื่ไม่ได้ม่กำารเร่ยกำเก็ำบับัน้ 

บััญช่้ข้องื่ท่ิาน้จะถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระโดยทิัน้ท่ิ	 และกำารยกำเลิกำดังื่กำล่าว 

จะไม่กำระทิบัต่อสิทิธิ�ใดๆ	 ข้องื่บัริษััทิตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�หร่อ 

ตามกำฎหมาย

บัริษััทิอาจทิำากำารแจ้งื่สถาน้ธุรกิำจเก่ำ�ยวกัำบับััตรท่ิ�ม่กำารถูกำยกำเลิกำ	 ใน้กำรณ่ท่ิ�

บััตรถูกำยกำเลิกำท่ิาน้ต้องื่ตัดบััตรออกำเป็น้สองื่ส่วน้และส่งื่กำลับัมายังื่บัริษััทิ

ทัิน้ท่ิ	และท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะไม่ใช้้บััตรภายหลังื่จากำท่ิ�บััตรได้ถูกำยกำเลิกำ

If we suspend your THAI American Express Platinum Credit Card  

privileges, you cannot use the Card until we determine (in our sole  

and absolute discretion) that your THAI American Express Platinum  

Credit Card privilege shall be reinstated (which, without limiting  

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 THAI American  

Express Platinum 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 THAI American Express Platinum 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 THAI American 

Express Platinum Credit Cards. If the THAI American Express Platinum  

Credit Card is cancelled, you must cut it in half and return both 

halves to us at once. You agree not to use the THAI American Express  

Platinum Credit Card after it has been cancelled.
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13.	 กัารอนุมัติ
ยอดค่าใช้้จ่ายบัางื่รายกำารอาจต้องื่ได้รับักำารอนุ้มัติจากำบัริษััทิก่ำอน้ท่ิ�สถาน้

ธุรกิำจจะยอมรับัยอดค่าใช้้จ่ายดังื่กำล่าวได้	 ทัิ�งื่น่้�ด้วยเหตุผลด้าน้ความ

ปลอดภัย	บัริษััทิม่สิทิธิ�ปฏิิเสธไม่อนุ้มัติยอดค่าใช้้จ่าย	และรายกำารกำารเบิักำ

ถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 ใดๆโดยไม่ต้องื่แสดงื่เหตุผลหร่อแจ้งื่ล่วงื่หน้้า	แม้ว่า

ยอดค่าใช้้จ่ายดังื่กำล่าวจะไม่เกิำน้วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อก็ำตาม	ทัิ�งื่น่้�โดยบัริษััทิไม่ต้องื่

รับัผิดช้อบัต่อท่ิาน้หร่อบุัคคลอ่�น้ใดใน้ความสูญเส่ย	ความไม่สะดวกำสบัาย	

หร่อกำารเส่ยภาพพจน์้จากำกำารปฏิิเสธไม่อนุ้มตัดิงัื่กำล่าว	เม่�อบัริษััทิอนุ้มัติให้

ร้าน้ค้าทิำากำารเร่ยกำเก็ำบัค่าใช้้จ่ายจากำบััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้แล้ว	บัริษััทิจะถ่อว่า

ท่ิาน้ได้ม่กำารใช้้จ่ายตามรายกำารท่ิ�ข้ออนุ้มัติ	และยอดวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อท่ิ�เหล่อใน้

บััญช่้บััตรจะลดลงื่ตามจำาน้วน้ค่าใช้้จ่ายท่ิ�ได้รับัอนุ้มัติดังื่กำล่าว

14.	 แผินกัารแบั่งช้ำาระ	(Extended	Payment	Plan)
แผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระเป็น้บัริกำารทิ่�ให้สมาชิ้กำบััตรข้ยายระยะเวลากำารช้ำาระ

ค่าใช้้จ่ายออกำไป	 โดยสมาชิ้กำบััตรสามารถใช้้บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ 

ใน้กำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารท่ิ�สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำารได้	สมาชิ้กำบััตรตกำลงื่

ท่ิ�จะปฏิิบััติตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ใน้กำารใช้้บัริกำารแผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระ 

ท่ิ�ได้ส่งื่ให้ท่ิาน้พร้อมกัำบัเอกำสารน้ำาส่งื่บััตร	 ทัิ�งื่น่้� เม่�อสมาช้ิกำบััตรใช้้ 

บัริกำารน่้�ใน้กำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารทิ่�สถาน้ธุรกิำจ	 ถ่อได้ว่าท่ิาน้ตกำลงื่ทิ่�จะ

ช้ำาระค่าธรรมเน่้ยมและดอกำเบ่ั�ยกำารใช้้บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ	 ตามท่ิ�

กำำาหน้ดไว้ใน้ข้้อกำำาหน้ดไว้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ข้องื่กำารให้บัริกำารแผน้กำาร

แบ่ังื่ช้ำาระ

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  

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 THAI American Express Platinum 

Credit 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 THAI 

American Express Platinum Credit Card. In addition, by using the EPP 

facility, Card members agree to pay the interest and fees for using the 

facility as stipulated in the EPP Terms and Conditions.
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15.	 กัารช้ำาระเงินเปี็นงวดหรือกัารช้ำาระเงิน	ท่ี�มีกัำาหนด
	 กัารช้ำาระเงินแน่นอนเปี็นระยะ
ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ใช้้บััตรเพ่�อซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำาร	 เช่้น้	กำารประกัำน้ภัยท่ิ�ต้องื่ม่ 

กำารช้ำาระเงิื่น้เป็น้งื่วดหร่อม่กำำาหน้ดช้ำาระแน่้น้อน้เป็น้ระยะท่ิาน้ตกำลงื่ 

อนุ้ญาตให้บัริษััทิช้ำาระเงิื่น้งื่วดหร่อยอดเร่ยกำเก็ำบัท่ิ�ม่กำำาหน้ดช้ำาระแน่้น้อน้ 

เป็น้ระยะแทิน้ท่ิาน้เม่�อถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระและท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะช้ำาระเงิื่น้จำาน้วน้ 

เด่ยวกัำน้เม่�อบัริษััทิเร่ยกำเก็ำบัจากำท่ิาน้	 ท่ิาน้ต้องื่แจ้งื่บัริษััทิเป็น้ลายลักำษัณ์

อักำษัรใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ไม่ต้องื่กำารให้บัริษััทิช้ำาระยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�ม่กำำาหน้ดกำาร

ช้ำาระเงื่ิน้แน้่น้อน้เป็น้ระยะหร่องื่วดแทิน้ทิ่าน้	 ใน้กำรณ่ทิ่�ท่ิาน้ประสงื่ค์

จะยกำเลิกำข้้อตกำลงื่ดังื่กำล่าวสำาหรับักำารช้ำาระเงิื่น้เป็น้งื่วดหร่อม่กำำาหน้ด 

ช้ำาระแน่้น้อน้เป็น้ระยะท่ิาน้ต้องื่แจ้งื่เป็น้ลายลักำษัณ์อักำษัรให้บัริษััทิและ

สถาน้ธุรกิำจท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่ร้องื่ข้อให้บัริษััทิหยุดกำารช้ำาระเงิื่น้ไปยังื่สถาน้ธุรกิำจ

	 ท่ิาน้ม่หน้้าท่ิ�ต้องื่ทิำาให้มั�น้ใจได้ว่าสถาน้ธุรกิำจจะหยุดทิำากำารเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้

มายังื่บัริษััทิใน้ทัิน้ท่ิท่ิ�ได้รับักำารแจ้งื่ดังื่กำล่าว	บัริษััทิม่สิทิธิ�ท่ิ�จะทิำากำารช้ำาระ

เงิื่น้สำาหรบััยอดเร่ยกำเกำบ็ัโดยสถาน้ธรุกิำจท่ิ�เกิำดข่้�น้ก่ำอน้หร่อหลงัื่จากำกำารแจง้ื่

ดังื่กำล่าว

16.	 ค่าใช้้จำ่ายในสำกัุล่เงินต่างปีระเท่ศ
ถ้าท่ิาน้ใช้้จ่ายเป็น้เงิื่น้ตราสกุำลอ่�น้น้อกำจากำสกุำลเงิื่น้บัาทิ	 ค่าสิน้ค้าและ 

บัริกำารข้องื่ท่ิาน้จะถูกำแปลงื่เป็น้สกุำลเงิื่น้บัาทิโดยบัริษััทิใน้เคร่ออเมริกัำน้	 

เอ็กำซ์์เพรส	 ได้แก่ำ	 AE	 Exposure	Management	 Limited	 (“AEEML”)	 

15. INSTALLMENT OR RECURRING PAYMENTS
If you use THAI American Express Platinum Credit Card to buy goods 

or services, such as insurance, requiring recurring or installment  

payments, you authorize us to pay such installment for you when due 

and you agree to pay us for the same when we bill you. You must tell us 

in writing if you no longer wish us to pay premiums, recurring Charges 

or installments for 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”).  
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กำารแปลงื่สกุำลเงิื่น้ตราจะดำาเนิ้น้กำารใน้วัน้ท่ิ�อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรสดำาเนิ้น้กำาร 

บััน้ท่ิกำค่าสิน้ค้าและบัริกำารซ่์�งื่อาจไม่ใช่้วัน้ท่ิ�ท่ิาน้ก่ำอให้เกิำดสิน้ค้าและ 

บัริกำารนั้�น้โดยข่้�น้อยู่กัำบัเวลาทิ่�อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรสได้รับัแจ้งื่ค่าใช้้สิน้ค้า 

และบัริกำาร	 ใน้กำรณ่ท่ิ�ค่าสิน้ค้าและบัริกำารไม่ใช่้สกุำลเงิื่น้ดอลลาร์สหรัฐฯ	 

AEEML	จะแปลงื่สกำุลเงิื่น้ตราดังื่กำล่าวเป็น้สกุำลเงิื่น้ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ก่ำอน้ 

แล้วจ่งื่แปลงื่จากำสกุำลเงิื่น้ดอลลาร์สหรัฐฯ	เป็น้สกุำลเงิื่น้บัาทิ	สำาหรับัค่าสิน้ค้า 

และบัริกำารท่ิ�เป็น้สกุำลเงิื่น้ดอลล่าร์สหรัฐฯ	 AEEML	 จะทิำากำารแปลงื่เป็น้ 

สกุำลเงิื่น้บัาทิโดยตรงื่

ท่ิาน้ยอมรับัและตกำลงื่ว่าอัตราแลกำเปล่�ยน้ท่ิ�	AEEML	ใช้้อ้างื่อิงื่	ซ่์�งื่เร่ยกำว่า	 

American	Express	Exchange	Rate	นั้�น้	จะเป็น้	(กำ)	อัตราท่ิ�เป็น้ไปตาม 

กำฎหมาย	หร่อใช้้โดยจาร่ตประเพณ่ใน้ท้ิองื่ถิ�น้ท่ิ�ยอดค่าใช้้จ่ายนั้�น้เกิำดข่้�น้	 

หร่อใน้กำรณ่ท่ิ�ไม่เก่ำ�ยวข้้องื่	(ข้)	อ้างื่อิงื่กัำบัอัตราแลกำเปล่�ยน้ระหว่างื่ธน้าคารทิ่�	 

AEEML	 เล่อกำจากำแหล่งื่ท่ิ�เป็น้ท่ิ�ยอมรับัใน้ทิางื่ธุรกิำจใน้วัน้ทิำากำารก่ำอน้หน้้า 

วัน้ท่ิ�ดำาเนิ้น้กำารบััน้ท่ิกำค่าสิน้ค้าและบัริกำาร	 จากำนั้�น้	 อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส 

จะบัวกำค่าความเส่�ยงื่จากำกำารแปลงื่สกุำลเงิื่น้ใน้อัตราร้อยละ	 2.5	 อน่้�งื่	 

American	Express	Exchange	Rate	จะถูกำกำำาหน้ดทุิกำวัน้	ตั�งื่แต่วัน้จัน้ทิร์ 

ถ่งื่วัน้ศุกำร์	 รวมถ่งื่วัน้หยุดทิำากำารข้องื่ธน้าคาร	 ยกำเว้น้วัน้ท่ิ�	 1	 มกำราคม	 

และ	 25	 ธัน้วาคม	 ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารใน้เงื่ิน้สกุำลอ่�น้ท่ิ� 

ไม่ใช่้เงิื่น้บัาทิ	 ท่ิาน้อาจได้สิทิธิเล่อกำท่ิ�จะให้บุัคคลท่ิ�สาม	 (เช่้น้	 ร้าน้ค้า)	 

เป็น้ผู้แปลงื่ยอดค่าใช้้จ่ายเป็น้สกุำลเงิื่น้บัาทิก่ำอน้ท่ิ�จะม่กำารเร่ยกำเก็ำบัจากำ 

The conversion will take place on the date the Charge is processed  

by American Express, which may not be the same date on which you  

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

to American Express. If the Charge is not in 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.  
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อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส	 หากำท่ิาน้เล่อกำให้ม่กำารแปลงื่ค่าเงิื่น้เช่้น้น่้�	 อัตรา 

แลกำเปล่�ยน้สำาหรับักำารแปลงื่ค่าเงิื่น้	และค่าคอมมิช้ชั้�น้หร่อค่าธรรมเน่้ยม 

ใด	ๆ	จะถูกำกำำาหน้ดโดยบุัคคลท่ิ�สามนั้�น้	ทัิ�งื่น่้�	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรสจะไม่บัวกำ 

ค่าความเส่�ยงื่จากำกำารแปลงื่สกุำลเงิื่น้อัตราร้อยละ	2.5	บัน้ยอดค่าใช้้จ่ายนั้�น้

17.	 กัฎระเบีัยบัเกีั�ยวกัับักัารควบัคุม	กัารแล่กัเปีลี่�ยนเงินตรา
ท่ิาน้ตกำลงื่ทิ่�จะปฏิิบััติตามกำฎระเบ่ัยบัเก่ำ�ยวกัำบักำารควบัคุมกำารแลกำเปล่�ยน้

เงิื่น้ตราและกำฎระเบ่ัยบัอ่�น้ๆ	 ท่ิ�คล้ายคล่งื่กัำน้ท่ิ�บัังื่คับัใช้้เป็น้ครั�งื่คราวกัำบั

กำารใช้้บััตร	ทัิ�งื่น่้�หากำท่ิาน้เป็น้สมาชิ้กำบััตรหลักำ	ท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะดำาเนิ้น้กำารให้

สมาชิ้กำบััตรเสริมทุิกำรายปฏิิบััติตามกำฎระเบ่ัยบัดังื่กำล่าวด้วย	และท่ิาน้ตกำลงื่

ท่ิ�จะช้ดใช้้ให้บัริษััทิใน้ความสูญเส่ย	กำารใช้้สิทิธิ�เร่ยกำร้องื่	หร่อค่าใช้้จ่ายท่ิ�

บัริษััทิใช้้ไปเม่�อท่ิาน้ไม่ปฏิิบััติตามกำฎระเบ่ัยบัดังื่กำล่าวข้้างื่ต้น้	บัริษััทิอาจ

ส่งื่ข้้อมูลเก่ำ�ยวกัำบัค่าใช้้จ่ายใน้บััญช่้ข้องื่ท่ิาน้ท่ิ�ได้ใช้้จ่ายน้อกำประเทิศไทิย

ให้แก่ำหน่้วยงื่าน้กำำากัำบัดูแลสถาบััน้กำารเงิื่น้ข้องื่ไทิยหากำได้รับักำารร้องื่ข้อ

18.	 บััตรสำูญหาย	ถูกัโจำรกัรรม	หรือกัารใช้้บััตร
	 โดยไม่ถูกัต้อง
ท่ิาน้ตกำลงื่ทิ่�จะแจ้งื่ให้บัริษััทิทิราบัทิัน้ท่ิทิางื่โทิรศัพท์ิหร่อเคร่�องื่ม่อส่�อสาร

อย่างื่อ่�น้	 ใน้กำรณ่ท่ิ�บััตรสูญหาย	 ถูกำโจรกำรรม	 หร่อถูกำทิำาเล่ยน้แบับั	 

หร่อท่ิาน้ไม่ได้รับับััตรเม่�อถ่งื่กำำาหน้ด	หร่อสงื่สัยว่าม่กำารน้ำาบััตรไปใช้้โดย 

ไม่ได้รับัอนุ้ญาตจากำท่ิาน้	 ท่ิาน้ต้องื่รับัผิดช้อบัต่อยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดจากำ

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%.

17. EXCHANGE CONTROL REGULATIONS
You agree to comply, and if you are the Basic THAI American  

Express Platinum Credit Card member to procure the compliance of all  

Supplementary THAI American Express Platinum Credit Card  

members, with all exchange control or similar regulations in force from 

time to time which may apply to the use of any THAI American Express 

Platinum 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 other 

banking authorities upon their request.

18. LOST, STOLEN OR MISUSED THAI AMERICAN 
 EXPRESS PLATINUM CREDIT CARD
You agree to notify us immediately via telephone or other  

communication devices if the THAI American Express Platinum  

Credit Card is lost, stolen, mutilated, not received when due or if  

you suspect that the THAI American Express Platinum Credit Card  
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กำารใช้้บััตรทิ่�ไม่ได้รับัอนุ้ญาตจากำทิ่าน้	 ทัิ�งื่น่้�ภายใต้ข้้อกำำาหน้ดกำฎหมาย	 

อย่างื่ไรกำ็ตามท่ิาน้ไม่ต้องื่รับัผิดต่อยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดจากำกำารใช้้บััตรทิ่� 

ไม่ได้รับัอนุ้ญาตจากำทิ่าน้ท่ิ�เกิำดข่้�น้ภายใน้ระยะเวลา	 5	น้าท่ิหลังื่จากำทิ่าน้ 

ได้แจ้งื่ให้บัริษััทิทิราบั	 โดยม่เง่ื่�อน้ไข้ว่าท่ิาน้ได้กำระทิำากำารโดยสุจริต	 

หากำทิ่าน้สามารถติดตามบััตรทิ่�สูญหายกำลับัค่น้มาได้	 ท่ิาน้ตกำลงื่ทิ่�จะ 

ไม่ใช้้บััตรดังื่กำล่าวและตกำลงื่ท่ิ�จะใช้้บััตรท่ิ�ออกำแทิน้บััตรท่ิ�สูญหายนั้�น้	 

ใน้กำรณ่ท่ิ�ม่กำารติดตามบััตรท่ิ�สูญหายกำลับัค่น้มาได้	 ท่ิาน้ต้องื่แจ้งื่กำารได้ 

ค่น้มาข้องื่บััตรใหบ้ัริษััทิทิราบัใน้ทินั้ท่ิ	และท่ิาน้จะต้องื่ตัดบััตรท่ิ�ได้ค่น้มาเป็น้

สองื่ส่วน้และส่งื่กำลับัค่น้มายังื่บัริษััทิ	ท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะช่้วยเหล่อบัริษััทิใน้กำาร

ดำาเนิ้น้กำารเพ่�อติดตามเร่ยกำค่น้ค่าเส่ยหายจากำกำารท่ิ�บััตรข้องื่ท่ิาน้ถูกำน้ำาไป

ใช้้โดยไม่ได้รับัอนุ้ญาตจากำท่ิาน้ตามท่ิ�บัริษััทิร้องื่ข้อ	 ซ่์�งื่รวมถ่งื่แต่ไม่จำากัำด

อยู่เพ่ยงื่กำารร้องื่ข้อให้แจ้งื่ความ	บััตรหาย	กำารแจ้งื่ความดำาเนิ้น้คด่กัำบัผู้ต้องื่

สงื่สัย	หร่อดำาเนิ้น้กำารท่ิ�จำาเป็น้ใน้ชั้�น้พนั้กำงื่าน้สอบัสวน้หร่อศาล	 ใน้กำรณ่ท่ิ�

ท่ิาน้เพิกำเฉยทิ่�จะปฏิิบััติตามคำาร้องื่ข้อข้องื่บัริษััทิโดยไม่ม่เหตุสมควร	ทิ่าน้

ตกำลงื่ว่าท่ิาน้จะเป็น้ผู้ช้ำาระค่าเส่ยหายดังื่กำล่าว

is being used without your permission. Provided that you have acted  

in good faith, you shall not be liable for any unauthorized Charges  

made 5 minutes after you have given notice to us, or otherwise be  

liable for unauthorized Charges. If the THAI American Express  

Platinum Credit Card needs to be replaced, you authorize us to  

issue a new THAI American Express Platinum Credit Card to you  

subject to a fee as stated in the Table. If the lost Card is subsequently  

retrieved, it must not be used. The replacement THAI American  

Express Platinum Credit Card and subsequent renewals of it must 

instead be used. The retrieval of the original THAI American Express 

Platinum Credit Card must immediately be reported to us and the  

retrieved the THAI American Express Platinum 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.
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19.	 ข้้อผิิดพิ่ล่าดในกัารเรียกัเก็ับัหรือกัารสำอบัถามข้้อสำงสัำย
	 เกัี�ยวกัับัสำินค้าหรือรายกัารค่าใช้้จำ่าย
สมาช้กิำบััตรตกำลงื่ทิ่�จะแจ้งื่บัริษััทิหากำม่กำารตกำหลน่้หร่อผิดพลาดเกำดิข่้�น้ใน้

ใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ภายใน้	10	วัน้	นั้บัจากำวัน้ท่ิ�ได้รับัใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ดังื่กำล่าวใน้

กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้สามารถพิสูจน์้ได้ว่ายอดค่าใช้้จ่ายใดใน้ใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ไม่ถูกำ

ต้องื่และมิได้เกิำดจากำความผิดข้องื่ท่ิาน้	 ท่ิาน้ม่สิทิธิ�ทัิกำท้ิวงื่รายกำารค่าใช้้

จ่ายดังื่กำล่าวได้ภายใน้ระยะเวลาไม่เกิำน้	60	 วัน้	 นั้บัจากำวัน้ท่ิ�ได้รับัใบัเร่ยกำ

เก็ำบัเงิื่น้	ท่ิาน้ตกำลงื่ช้ำาระค่าธรรมเน่้ยมใน้กำารออกำสำาเน้าใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ใหม่	

หร่อสำาเน้าใบับััน้ท่ิกำกำารข้ายตามอัตราท่ิ�กำำาหน้ดใน้ตารางื่ค่าธรรมเน่้ยมท่ิาน้

ไม่ม่สิทิธิ�น้ำาสิทิธิ�เร่ยกำร้องื่กัำบัสถาน้ธุรกิำจมาหักำกำลบัลบัหน่้�หร่อเร่ยกำร้องื่เอา

กัำบัยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เป็น้หน่้�กัำบับัริษััทิได้

ใน้กำรณ่ท่ิ�เกิำดข้้อพิพาทิท่ิ�สมาชิ้กำบััตรโต้แย้งื่ว่าไม่เป็น้ผู้ก่ำอให้เกิำดยอด 

ค่าใช้้จ่ายใดๆ	 โดยไม่แสดงื่บััตร	บัริษััทิจะไม่เร่ยกำเก็ำบัยอดค่าใช้้จ่ายนั้�น้ 

เว้น้แต่จะสามารถพิสูจน์้ได้ว่าท่ิาน้เป็น้ผู้ทิำารายกำารยอดค่าใช้้จ่ายดังื่กำล่าว

ใน้กำรณ่ท่ิ�สมาชิ้กำบััตรได้ช้ำาระยอดค่าใช้้จ่ายดังื่กำล่าวไปแล้ว	 บัริษััทิจะ

ยกำเลิกำรายกำารยอดค่าใช้้จ่ายนั้�น้และโอน้เงิื่น้ค่น้กำลับัเข้้าบััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้	 

สมาชิ้กำบััตรม่สิทิธิ�ท่ิ�จะยกำเลิกำยอดค่าใช้้จ่ายโดยไม่ต้องื่แสดงื่บััตรภายใน้

19. BILLING ERRORS 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. 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
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(กำ)	 45	วัน้นั้บัตั�งื่แต่วัน้ท่ิ�สั�งื่ซ่์�อสิน้ค้า	หร่อบัริกำารหร่อ	30	วัน้นั้บัตั�งื่แต่วัน้ท่ิ�

ส่งื่มอบัสิน้ค้าใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้พิสูจน์้ได้ว่าได้รับัสิน้ค้าหร่อบัริกำารไม่ครบั

ถ้วน้	 ได้รับัล่าช้้า	หร่อสิน้ค้าหร่อบัริกำารท่ิ�ได้รับัช้ำารุดบักำพร่องื่หร่อไม่

ถูกำต้องื่ตามวัตถุประสงื่ค์	หร่อ

(ข้)	 30	วัน้นั้บัจากำวัน้ถ่งื่กำำาหน้ดส่งื่มอบัสิน้ค้าและบัริกำาร	โดยได้ม่กำารตกำลงื่

วัน้กำำาหน้ดส่งื่มอบัสิน้ค้า	และบัริกำารเป็น้ลายลักำษัณ์อักำษัรใน้กำรณ่ท่ิ�

มิได้ม่กำารส่งื่มอบัสิน้ค้าและบัริกำารตามวัน้ท่ิ�กำำาหน้ด

ภายใต้บัังื่คับัข้องื่บัทิบััญญัติข้้างื่ต้น้	บัริษััทิไม่ต้องื่รับัผิดช้อบัต่อท่ิาน้ใน้

สิน้ค้าหร่อบัริกำาร	หร่อความบักำพร่องื่ข้องื่สิน้ค้าหร่อบัริกำาร	ท่ิ�ใช้้จ่ายผ่าน้บััตร

หร่อความเส่ยหายท่ิ�เกิำดข่้�น้ใน้กำรณ่ท่ิ�ร้าน้ค้าปฏิิเสธไม่รับับััตร	ท่ิาน้จะต้องื่ใช้้

สิทิธิ�เร่ยกำร้องื่หร่อยกำข้้อพิพาทิเร่ยกำร้องื่เอากัำบัร้าน้ค้าเองื่และท่ิาน้ไม่ม่สิทิธิ�

ระงัื่บักำารช้ำาระเงิื่น้แก่ำบัริษััทิโดยยกำเอากำารใช้้สิทิธิ�เร่ยกำร้องื่หร่อกำรณ่พิพาทิ

ดังื่กำล่าวเป็น้ข้้ออ้างื่เว้น้แต่กำฏิหมายจะกำำาหน้ดไว้ใน้ทิางื่ตรงื่ข้้าม	บัริษััทิ

สงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารคำาน้วณและคิดดอกำเบ่ั�ยย้อน้หลังื่สำาหรับัยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�

ระงัื่บัไว้เน่้�องื่จากำเกิำดข้้อโต้แย้งื่ซ่์�งื่ภายหลังื่พิสูจน์้ว่าถูกำต้องื่แล้ว

(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 or 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 

overseas Charges.

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 THAI American Express Platinum Credit Card, or if a Service  

Establishment refuses to accept the THAI American Express Platinum  

Credit Card. You must raise any claim or dispute directly with the  

Service Establishment concerned and, subject to any law 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.
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20.	 วิธีกัารช้ำาระเงิน
ท่ิาน้สามารถช้ำาระเงิื่น้แก่ำบัริษััทิด้วยวิธ่กำารต่างื่ๆ	ตามท่ิ�บัริษััทิกำำาหน้ดบัริษััทิ

สงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารเพิ�มหร่อลดวิธ่กำารช้ำาระเงื่ิน้ตามดุลพินิ้จข้องื่บัริษััทิโดย

บัริษััทิจะทิำากำารแจ้งื่ให้ท่ิาน้ทิราบัล่วงื่หน้้า	กำารช้ำาระเงิื่น้บัางื่ช่้องื่ทิางื่อาจม่

กำารเร่ยกำเก็ำบัค่าธรรมเน่้ยมกำารช้ำาระเงิื่น้ตามอัตราท่ิ�กำำาหน้ดไว้ใน้ตารางื่ค่า

ธรรมเน่้ยม	กำารช้ำาระเงิื่น้ด้วยเช็้ค	หร่อตราสารอ่�น้ๆให้ถ่อว่าช้ำาระแล้วเม่�อ

เร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ได้

21.	 คะแนนสำะสำมแพิ่ล่ท่นิัม	กัารบัินไท่ย	อเมริกััน	เอ็กัซ์์เพิ่รสำ
เม่�อท่ิาน้ใช้้บััตรเครดิตแพลทิินั้ม	กำารบิัน้ไทิย	อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส	 ท่ิาน้จะ 

ได้รับัคะแน้น้สะสมกำารบิัน้ไทิยแพลทิินั้ม	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	โดยอัติโน้มัติ

	 ซ่์�งื่ท่ิาน้สามารถโอน้ไปเป็น้ไมล์สะสมรอยัล	ออร์คิด	พลัส	และท่ิาน้ตกำลงื่ 

ท่ิ�จะปฏิิบััติตามข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ต่างื่ๆ	 ท่ิ�ออกำโดยบัริษััทิ	 เก่ำ�ยวกัำบั 

กำารโอน้คะแน้น้สะสมกำารบิัน้ไทิยแพลทิินั้ม	 อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส	 ไปยังื่ 

ไมล์สะสมรอยัล	ออร์คิด	พลัส	โปรดศ่กำษัาข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้ฉบัับัเต็ม

ท่ิ�	https://www.americanexpress.com/th/th/thai-amex-card

22.	 ท่ี�อยู่ในกัารจำัดสำ่งใบัเรียกัเกั็บัเงิน
ท่ิาน้ต้องื่แจ้งื่ให้บัริษััทิทิราบัทัิน้ท่ิท่ิ� ม่กำารเปล่�ยน้แปลงื่ช่้�อข้องื่ท่ิาน้ 

และ/หร่อท่ิ�อยุ่สำาหรับัจัดส่งื่ใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้	หร่อช่้�อข้องื่สมาชิ้กำบััตรเสริม	

อน่้�งื่	เอกำสารใดท่ิ�บัริษััทิได้จัดส่งื่ให้กัำบัท่ิาน้ตามท่ิ�อยู่ท่ิ�ท่ิาน้ได้แจ้งื่ให้บัริษััทิ

ทิราบัล่าสุดถ่อเป็น้กำารจัดส่งื่ท่ิ�ถูกำต้องื่

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. THAI AMERICAN EXPRESS PLATINUM POINT
By using the THAI American Express Platinum Credit Card, you  

automatically earn THAI American Express Platinum points that  

may be exchanged for Royal Orchid Plus miles. You agree to be bound 

by the Terms and Conditions issued from time to time in connection 

with the exchange of THAI American Express Platinum points for Royal 

Orchid Plus miles. Please refer to https://www.americanexpress.com/

th/en/thai-amex-card for its full Terms and Conditions.

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 THAI American Express Platinum Credit Card 

member(s). Any communication sent to the latest billing address  

notified to us shall be considered valid.
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23.	 กัารต่ออายุบััตร/กัารออกับััตรใหม่
บััตรเครดิตท่ิ�ออกำให้จะใช้้ได้จน้กำระทัิ�งื่ถ่งื่วัน้สุดท้ิายข้องื่เด่อน้ท่ิ�ระบุัไว้ 

บัน้หน้้าบััตรเท่ิานั้�น้	 น้อกำเส่ยจากำว่าจะถูกำระงัื่บัหร่อยกำเลิกำโดยบัริษััทิ 

ก่ำอน้ถ่งื่วัน้ดังื่กำล่าว	 ท่ิาน้ตกำลงื่อนุ้ญาตให้บัริษััทิออกำบััตรใหม่ให้แก่ำท่ิาน้ 

ล่วงื่หน้้าก่ำอน้ท่ิ�บััตรปัจจุบััน้จะหมดอายุ	บัริษััทิจะทิำากำารต่ออายุบััตรหร่อ

ออกำบััตรใหม่จน้กำว่าท่ิาน้จะแจ้งื่ยกำเลิกำบััตรเป็น้ลายลักำษัณ์อักำษัรล่วงื่หน้้า

ก่ำอน้บััตรปัจจุบััน้หมดอายุ	ใน้กำรณ่บััตรสูญหาย	ถูกำโจรกำรรมหร่อม่กำารฉ้อฉล 

เก่ำ�ยวกัำบับััตรท่ิาน้ตกำลงื่อนุ้ญาตให้บัริษััทิออกำบััตรใหม่ให้แก่ำท่ิาน้ทัิน้ท่ิ 

หลังื่จากำได้รับัแจ้งื่จากำท่ิาน้หร่อบัริษััทิทิราบัถ่งื่เหตุท่ิ�เกิำดข่้�น้	ทัิ�งื่น่้�	ท่ิาน้ตกำลงื่ 

ช้ำาระค่าธรรมเน่้ยมกำารออกำบััตรใหม่ตามอัตราท่ิ�กำำาหน้ดไว้ใน้ตารางื่ 

ค่าธรรมเน่้ยม

24.	กัารคุ้มครองข้้อมูล่แล่ะกัารใช้้ข้้อมูล่สำ่วนบัุคคล่
1.) การประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุุคคลโดยเรา

โดยหลักำกำารทัิ�วไป	เราเก็ำบัรวบัรวม	ใช้้	และ/หร่อ	เปิดเผย	(“ประมวลผล”)	 

“ข้้อมูลส่่วนบุุคคล”	 ข้องื่ท่ิาน้	 ซ่์�งื่หมายถ่งื่ข้้อมูลเก่ำ�ยวกัำบับุัคคลซ่์�งื่ทิำาให้ 

สามารถระบัตัุวบุัคคลนั้�น้ได	้ไม่ว่าทิางื่ตรงื่หร่อทิางื่ออ้ม	แต่ไม่รวมถ่งื่ข้้อมลู 

ข้องื่ผู้ถ่งื่แก่ำกำรรมโดยเฉพาะ	 ใน้กำารดำาเนิ้น้งื่าน้ข้องื่เรา	ตัวอย่างื่ข้องื่ข้้อมูล 

ส่วน้บุัคคล	ได้แก่ำ

23. RENEWAL/REPLACEMENT CARD
The THAI American Express Platinum Credit Card shall be valid  

through the expiration date printed on the face of the THAI American  

Express Platinum 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 THAI American Express Platinum 

Credit Card. We may continue to issue renewal or replacement THAI 

American Express Platinum Credit Cards unless and until you have  

notified us in writing of cancellation of the THAI American Express  

Platinum Credit Card prior to the expiry of the then-current THAI 

American Express Platinum Credit Card. In case of a damaged, lost 

or stolen THAI American then-current Card. In case of a damaged,  

lost or stolen Card, or fraud you authorize us to issue a new 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.

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:
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ประเภทข้้อมูล ตัวอย่างข้้อมูล

ข้้อมูลกำารติดต่อ ช้่�อ	อ่เมล	เบัอร์โทิรศัพทิ์	เบัอร์ม่อถ่อ	ทิ่�อยู่	และอ่�น้	ๆ

ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัต ิ
ส่วน้ตัว

หมายเลข้หน้ังื่ส่อเดิน้ทิางื่	หมายเลข้บััตรประช้าช้น้	 
รายละเอ่ยดเกำ่�ยวกำับักำารจ้างื่งื่าน้	ข้้อมูลเกำ่�ยวกำับัประวัต ิ
ส่วน้ตัวข้องื่ทิ่าน้	และอ่�น้	ๆ	

ข้้อมูลทิางื่กำารเงื่ิน้/ข้้อมูลเครดิต หมายเลข้บััตร	ช้่�อทิ่�ระบัุบัน้บััตร	รายกำารใช้้จ่าย	และอ่�น้	ๆ

ข้อ้มลูเกำ่�ยวกำบััผลติภัณฑ์/์บัรกิำาร ข้้อมูลใด	ๆ	ทิ่�ได้แจ้งื่และ/หร่อให้แกำ่เอเม็กำซ์์	ใน้ข้ณะทิ่� 
สมัครเพ่�อรับัผลิตภัณฑ์์หร่อบัริกำาร	และระหว่างื่ 
กำารใช้้งื่าน้ผลิตภัณฑ์์หร่อบัริกำารข้องื่ทิ่าน้	และอ่�น้	ๆ

ข้้อมูลส่วน้บัุคคลทิ่�ม่ความ 
อ่อน้ไหว

ประวัติอาชญากรรม	–	ใน้บัางื่กำรณ่	เราอาจ 
ม่ความจำาเป็น้ทิ่�จะต้องื่ประมวลผลข้้อมูลประวัต ิ
อาช้ญากำรรมข้องื่ทิ่าน้เม่�อทิ่าน้สมัครเพ่�อรับัผลิตภัณฑ์ ์
หร่อบัริกำารจากำเรา

ส่ำาเนาบุัตรประจำาตัวประชาชน	–	ใน้บัางื่กำรณ่	เราอาจ 
ม่ความจำาเป็น้ทิ่�จะต้องื่เกำ็บัรวบัรวมข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ 
ทิ่าน้ทิ่�ระบัุใน้บััตรประจำาตัวประช้าช้น้	เพ่�อวัตถุประสงื่ค ์
เฉพาะ	เช้่น้	กำารเข้้าทิำาสัญญากำับัทิ่าน้	หร่อกำารดำาเน้ิน้กำาร 
ระบัุตัวตน้และพิสูจน้์ทิราบัตัวตน้ข้องื่ลูกำค้า	(Know	Your	 
Customer	หร่อ	KYC)		

ด้วยเหตุน้่�	เราไม่ม่เจตน้าทิ่�จะเกำ็บัข้้อมูลส่วน้บัุคคลทิ่�ม ่
ความอ่อน้ไหวทิ่�ปรากำฎใน้บััตรประจำาตัวประช้าช้น้ข้องื่ 
ทิ่าน้	เช้่น้	ศาสน้าและ/หร่อหมู่โลหิต	ดังื่น้ั�น้	เราจะข้อให ้
ทิ่าน้ลบั	ข้่ดฆ่า	หร่อปิดทิับัข้้อมูลทิ่�ระบัุศาสน้าและ 
หมู่โลหิตข้องื่ทิ่าน้	พร้อมลงื่น้ามกำำากำับัใน้จุดทิ่�ดำาเน้ิน้กำาร 
ดังื่กำล่าวกำ่อน้ทิ่�จะส่งื่มอบัสำาเน้าบััตรประจำาตัวประช้าช้น้ 
ข้องื่ทิ่าน้ให้แกำ่เรา	น้อกำเส่ยแต่ว่าสำาเน้าบััตรประจำาตัว 
ประช้าช้น้ข้องื่ทิ่าน้จะต้องื่ใช้้น้ำาส่งื่แกำ่หน้่วยงื่าน้ราช้กำาร 
ตามกำฎหมายทิ่�เกำ่�ยวข้้องื่หร่อตามคำาสั�งื่ข้องื่หน้่วยงื่าน้ 
ราช้กำารน้ั�น้	ๆ	หร่อกำารประมวลผลข้้อมูลสำาเน้าบััตร 
ประจำาตัวประช้าช้น้น้ั�น้ไม่ต้องื่อาศัยความยิน้ยอม 
จากำทิ่าน้

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.

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.
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ใน้กำรณ่ทิ่�เราได้รับัสำาเน้าบััตรประจำาตัวประช้าช้น้ทิ่�ยังื่ม่
ข้้อมูลส่วน้บัุคคลทิ่�ม่ความอ่อน้ไหวปรากำฎอยู่	เราอาจ
จะลบั	ข้่ดฆ่า	หร่อปิดทิับัข้้อมูลทิ่�ระบัุศาสน้าและหมู่โลหิต
ข้องื่ทิ่าน้ใน้เวลาใด	ๆ	จากำเอกำสารดังื่กำล่าวเพ่�อให้เป็น้ไป
ตามพระราช้บััญญัติฯ	ทิ่�กำำาหน้ดให้เราเกำ็บัรวบัรวมข้้อมูล
ส่วน้บัุคคลเทิ่าทิ่�จำาเป็น้และเกำ่�ยวข้้องื่กำับักำารดำาเน้ิน้กำารให้
บัริกำารเทิ่าน้ั�น้

2.) การเก็บุรวบุรวมข้้อมูลส่่วนบุุคคล

โดยหลักำกำารทัิ�วไป	 เราจะเก็ำบัรวบัรวมข้้อมูลส่วน้บุัคคลโดยตรงื่จากำท่ิาน้	 

เม่�อท่ิาน้สมัครเพ่�อรับัผลิตภัณฑ์์หร่อบัริกำารจากำเรา	 เช่้น้	 ใน้ระหว่างื่กำาร 

ใช้้งื่าน้บััญช่้ข้องื่ท่ิาน้	 ซ่์�งื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้	 ท่ิาน้เป็น้ผู้มอบัให้ 

เม่�อเราร้องื่ข้อผ่าน้ใบัสมัคร

น้อกำจากำน่้�	 ใน้บัางื่กำรณ่	 ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ทิ่าน้อาจถูกำเก็ำบัรวบัรวม 

จากำวิธ่กำารอ่�น้	ดังื่น่้�	

(1)	ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ถูกำเก็ำบัรวบัรวมจากำบุัคคลท่ิ�สาม	ซ่์�งื่รวมถ่งื่แต่

ไม่จำากัำดแต่เพ่ยงื่ลูกำค้ารายอ่�น้หร่อพัน้ธมิตรทิางื่ธุรกิำจ	(รวมถ่งื่พัน้ธมิตรทิางื่

ธุรกิำจท่ิ�ทิำาแบัรน้ด์ร่วมกัำน้)	ข้องื่บัริษััทิท่ิ�อยู่ใน้กำลุ่มอเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	ทัิ�วโลกำ	

(“บัริษััทิใน้กำลุ่มเอเม็กำซ์์”)	ท่ิ�เป็น้ผู้แน้ะน้ำาท่ิาน้ให้แก่ำเรา

(2)	 ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ท่ิ�เป็น้ข้้อมูลสาธารณะท่ิาน้รับัทิราบัว่าอาจม่ 

กำารเก็ำบัรวบัรวมข้้อมูลส่วน้บุัคคลบัางื่อย่างื่ข้องื่ท่ิาน้โดยไม่ต้องื่ได้รับั 

ความยิน้ยอมจากำท่ิาน้ตามพระราช้บััญญัติคุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคล	 

พ.ศ.	2562	(“พระราช้บััญญัติฯ”)

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.

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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หากำเราม่ความจำาเป็น้ท่ิ�จะต้องื่เก็ำบัรวบัรวมข้้อมูลส่วน้บุัคคลจากำผู้ท่ิ�เป็น้ 

ผู้เยาว์	 (อายุน้้อยกำว่า	 20	 ปีและยังื่มิได้สมรสตามกำฎหมาย)	 ผู้ไร้ความ 

สามารถ	 และ/หร่อผู้เสม่อน้ไร้ความสามารถตามกำฎหมาย	 และกำาร 

ประมวลผลข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่เจ้าข้องื่ข้้อมูลดังื่กำล่าวต้องื่อาศัย 

ความยิน้ยอม	 เราจะไม่ประมวลผลข้้อมูลเหล่าน่้�จน้กำว่าจะได้รับั 

ความยนิ้ยอมจากำเจา้ข้องื่ข้้อมลูดังื่กำล่าว	และ/หร่อผู้ปกำครองื่	ผู้อนุ้บัาล	หร่อ

ผู้พิทัิกำษ์ัข้องื่เจ้าข้องื่ข้้อมูล	(แล้วแต่กำรณ่)

หากำข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้จำาเป็น้สำาหรับักำารเข้้าทิำาสัญญากัำบั 

เอเม็กำซ์์	 เพ่�อกำารดำาเนิ้น้กำารตามสิทิธิและหน้้าท่ิ�ข้องื่เราภายใต้สัญญา 

ระหว่างื่ท่ิาน้และเอเม็กำซ์์	 และ/หร่อเพ่�อปฏิิบััติตามกำฎหมายทิ่�เก่ำ�ยวข้้องื่	 

หากำท่ิาน้ไม่ยิน้ยอมให้เราเก็ำบัรวบัรวม	 ใช้้	 หร่อเปิดเผยข้้อมูลส่วน้บุัคคล 

ข้องื่ท่ิาน้ซ่์�งื่เป็น้ไปตามเหตุผลข้้างื่ต้น้	 หร่อใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ข้อให้เราระงัื่บั 

กำารใช้้ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ท่ิ�จำาเป็น้	 (1)	 เราอาจไม่สามารถออกำบััตร	 

จัดหาสิน้ค้าหร่อบัริกำารท่ิ�ทิา่น้ต้องื่กำารให้แก่ำทิา่น้ได้	(2)	ท่ิาน้อาจไม่สามารถ 

ใช้้บััตรข้องื่ทิา่น้	และ/หร่อใช้้ผลิตภัณฑ์์และบัรกิำารข้องื่เอเมก็ำซ์์ได้	และ/หร่อ

	(3)	เราอาจยกำเลกิำกำารใช้้บััตรข้องื่ทิา่น้	และ/หร่อผลติภัณฑ์์และบัรกิำารข้องื่

เอเม็กำซ์์

หากำเราจะเก็ำบัรวบัรวมข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้น้อกำเหน่้อจากำท่ิ�ระบุัใน้ข้้อ

กำำาหน้ดน่้�	 เราจะแจ้งื่ท่ิาน้ให้ทิราบัถ่งื่กำารเก็ำบัรวบัรวมและ/หร่อประมวลผล

ข้้อมูลส่วน้บุัคคล	และอาจข้อความยิน้ยอมจากำท่ิาน้	(หากำจำาเป็น้)	ตามข้้อ

กำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�และพระราช้บััญญัติฯ

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.

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.
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3.) วัตถุุประส่งค์ข้องการเก็บุรวบุรวม ใช้ หรือเปิดเผย

โดยหลักำกำารทัิ�วไป	 เราจะประมวลผลข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้เพ่�อ

วัตถุประสงื่ค์ดังื่ต่อไปน่้�

กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

กำารเข้้าทิำาสัญญา	หร่อ 
กำ่อตั�งื่น้ิติสัมพัน้ธ์ระหว่างื่ 
เอเม็กำซ์์และทิ่าน้

ข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้อาจต้องื่ใช้้เพ่�อประมวลผล 
โดยเอเม็กำซ์์เพ่�อดำาเน้ิน้กำารตามคำาข้อข้องื่ทิ่าน้ทิ่�จะเข้้าทิำา 
สัญญากำับัเอเม็กำซ์์	ตัวอย่างื่เช้่น้	เม่�อทิ่าน้ให้ข้้อมูล 
ส่วน้บัุคคลแกำ่เราผ่าน้ใบัสมัคร	เอเม็กำซ์์จะต้องื่พิจารณา 
ข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้ใน้กำารอนุ้มัติและออกำบััตร 
ให้แกำ่ทิ่าน้	และเม่�อทิ่าน้สมัครใช้้ผลิตภัณฑ์์และ/หร่อ 
บัริกำารข้องื่เอเม็กำซ์์

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้้อมูลเพ่�อกำารติดต่อ
•	 ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัติส่วน้ตัว
•	 ข้้อมูลทิางื่กำารเงื่ิน้	และ/หร่อข้้อมูลเครดิต
•	 ข้้อมูลเกำ่�ยวกำับัผลิตภัณฑ์์และ/หร่อบัริกำาร
•	 ข้้อมูลส่วน้บัุคคลทิ่�ม่ความอ่อน้ไหว	(ได้แกำ่	
			ประวัติอาช้ญากำรรม	และสำาเน้าบััตรประจำาตัว
			ประช้าช้น้)

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐาน้สัญญา

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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กำารดำาเน้ิน้กำารตามสิทิธิและ 
หน้้าทิ่�ข้องื่เราภายใต้สัญญา 
ระหว่างื่ทิ่าน้และเอเม็กำซ์์

เอเม็กำซ์์ม่ความจำาเป็น้ทิ่�จะต้องื่ประมวลผลข้้อมูล
ส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้	เพ่�อกำารดำาเน้ิน้กำารตามสิทิธิและ 
หน้้าทิ่�ข้องื่เราภายใต้สัญญาระหว่างื่ทิ่าน้และเอเม็กำซ์์

ตัวอย่างื่ข้องื่กำิจกำรรมกำารประมวลผลข้้อมูลม่ดังื่น้่�
•	 กำารส่งื่มอบัสิน้ค้าและบัริกำารข้องื่เราให้แกำ่ทิ่าน้	 
			กำารจัดกำาร	กำารบัริหาร	และกำารดำาเน้ิน้กำารเกำ่�ยวกำับั
			บััญช้่ข้องื่ทิ่าน้
•	กำารวิเคราะห์ข้้อมูลเครดิต		และกำารออกำบััตรใด	ๆ
•	กำารจัดกำารสิทิธิประโยช้น้์และ/หร่อแผน้ประกำัน้ภัย
			ทิ่�ทิ่าน้สมัครไว้

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้้อมูลเพ่�อกำารติดต่อ
•	 ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัติส่วน้ตัว
•	 ข้้อมูลทิางื่กำารเงื่ิน้	และ/หร่อข้้อมูลเครดิต
•	 ข้้อมูลเกำ่�ยวกำับัผลิตภัณฑ์์และ/หร่อบัริกำาร

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐาน้สัญญา

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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กำารบัริหารจัดกำาร
กำารดำาเน้ิน้งื่าน้ทิางื่ธุรกำิจ
ข้องื่เอเม็กำซ์์

เอเม็กำซ์์อาจม่ความจำาเป็น้และความช้อบัธรรมทิ่�จะต้องื่ 
ประมวลผลข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้	เพ่�อวัตถุประสงื่ค ์
บัางื่ประกำาร	เอเม็กำซ์์ม่ความจำาเป็น้ทิ่�จะต้องื่ประมวลผล
ข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้	เพ่�อกำารดำาเน้ิน้กำารตามสิทิธิ
และหน้้าทิ่�ข้องื่เราภายใต้สัญญาระหว่างื่ทิ่าน้และเอเม็กำซ์์

ตัวอย่างื่ข้องื่กำิจกำรรมกำารประมวลผลข้้อมูลม่ดังื่น้่�
•	 กำารประมวลผลและกำารเกำ็บัรวบัรวมข้้อมูลกำารใช้้จ่าย
			ด้วยบััตรข้องื่ทิ่าน้
•	กำารวิเคราะห์ข้้อมูล	กำารวิจัย	และกำารวิเคราะห์
•	 กำารปรับัปรุงื่สิน้ค้าและบัริกำารข้องื่เรา	รวมถ่งื่แต่ไม่
			จำากำัดเพ่ยงื่กำารติดตามตรวจสอบัและบััน้ทิ่กำกำารสน้ทิน้า
			ทิางื่โทิรศัพทิ์ระหว่างื่ทิ่าน้กำับัเรา
•	กำารจัดกำารความเส่�ยงื่เกำ่�ยวกำับัธุรกำิจข้องื่เรา	รวมถ่งื่
			แต่ไม่จำากำัดเพ่ยงื่ความเส่�ยงื่ด้าน้เครดิต	ความเส่�ยงื่ต่อ
			กำารฉ้อโกำงื่	และความเส่�ยงื่เกำ่�ยวกำับักำารดำาเน้ิน้งื่าน้
•	กำารซ์่�อ	ข้าย	เช้่า	ควบัรวมกำิจกำาร	หร่อกำารรวมกำิจกำาร
			อ่�น้	ๆ	กำารจำาหน้่ายจ่ายโอน้	หร่อกำารให้กำู้ย่มเงื่ิน้ข้องื่
			บัริษััทิใน้กำลุ่มเอเม็กำซ์์ใด	ๆ	หร่อบัางื่ส่วน้ข้องื่บัริษััทิ
			ดังื่กำล่าว	หร่อข้องื่ธุรกำิจหร่อสิน้ทิรัพย์ใด	ๆ	ข้องื่บัริษััทิ
			ดังื่กำล่าว

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้้อมูลเพ่�อกำารติดต่อ
•	 ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัติส่วน้ตัว
•	 ข้้อมูลทิางื่กำารเงื่ิน้	และ/หร่อข้้อมูลเครดิต
•	 ข้้อมูลเกำ่�ยวกำับัผลิตภัณฑ์์และ/หร่อบัริกำาร

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐาน้ประโยช้น้์อัน้ช้อบัธรรม

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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กำารระบัุตัวตน้และพิสูจน้์ทิราบั 
ตัวตน้ข้องื่ลูกำค้า	(Know	Your	 
Customer	หร่อ	KYC)

เม่�อทิ่าน้เข้้าทิำาสัญญากำับัเอเม็กำซ์์	เช้่น้	เม่�อทิ่าน้สมัคร 
เพ่�อใช้้ผลิตภัณฑ์์หร่อบัริกำาร	เอเม็กำซ์์ม่ความจำาเป็น้ 
ทิ่�จะต้องื่ดำาเน้ิน้กำาร	KYC	เพ่�อระบัุตัวตน้และพิสูจน้์ทิราบั 
ตัวตน้ข้องื่ทิ่าน้	และตรวจสอบัว่าข้้อมูลเป็น้ปัจจุบััน้

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้้อมูลเพ่�อกำารติดต่อ
•	 ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัติส่วน้ตัว

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐาน้กำารปฏิิบััติตามกำฎหมาย
•	ฐาน้ประโยช้น้์อัน้ช้อบัธรรม

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
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กำารโฆษัณาและทิำากำารตลาด 
สิน้ค้าและบัริกำาร

เอเม็กำซ์์อาจประมวลผลข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้ 
เพ่�อกำารโฆษัณาและทิำากำารตลาดสิน้ค้าและบัริกำารข้องื่
เรา	และสิน้ค้าและบัริกำารข้องื่พัน้ธมิตรทิางื่ธุรกำิจข้องื่เรา 
ทิ่�เป็น้บัุคคลภายน้อกำ

เราและบัริษััทิใน้กำลุ่มเอเม็กำซ์์อ่�น้	ๆ	อาจใช้้ข้้อมูล 
ส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้ใน้กำารระบัุผลิตภัณฑ์์และบัริกำาร 
ทิ่�ทิ่าน้อาจสน้ใจ	และน้ำาเสน้อให้ทิ่าน้ผ่าน้ทิางื่ไปรษัณ่ย์	 
อ่เมล	โทิรศัพทิ์	ข้้อความ	SMS	อิน้เตอร์เน้็ตหร่อวิธ่กำาร 
ทิางื่อิเล็กำทิรอน้ิกำส์อ่�น้	ๆ	ทิ่�เกำ่�ยวกำับัผลิตภัณฑ์์และบัริกำาร	 
เราอาจติดต่อทิ่าน้เป็น้ครั�งื่คราวเพ่�อตรวจสอบัว่าข้้อมูล 
ทิ่�เราเกำ็บัรวบัรวมเกำ่�ยวกำับัความสน้ใจทิางื่กำารตลาดข้องื่ 
ทิ่าน้ยังื่เป็น้ปัจจุบััน้

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้้อมูลเพ่�อกำารติดต่อ
•	 ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัติส่วน้ตัว
•	 ข้้อมูลเกำ่�ยวกำับัผลิตภัณฑ์์และ/หร่อบัริกำาร

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐาน้ประโยช้น้์อัน้ช้อบัธรรม
•	ฐาน้ความยิน้ยอม	(แล้วแต่กำรณ่)

Data Processing
Activities Details

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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กำารปฏิิบััติตามข้้อกำำาหน้ดทิางื่
กำฎหมายหร่อระเบั่ยบัข้้อบัังื่คับั

ข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้อาจจำาเป็น้ใน้กำารประมวลผล 
ภายใต้หน้้าทิ่�และข้้อกำำาหน้ดทิางื่กำฎหมายและระเบั่ยบั 
ข้้อบัังื่คับัทิ่�เกำ่�ยวข้้องื่กำับัเรา	เช้่น้	พระราช้บััญญัติฯ	 
พระราช้บััญญัติป้องื่กำัน้และปราบัปรามกำารฟอกำเงื่ิน้	 
และกำฎข้องื่ธน้าคารแห่งื่ประเทิศไทิย	และเพ่�อปฎิบััต ิ
ตามคำาสั�งื่	ประกำาศ	คำาร้องื่ข้อบัังื่คับัตามกำฎหมายและ 
ตามกำฎหมายอ่�น้	ๆ

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้้อมูลเพ่�อกำารติดต่อ
•	 ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัติส่วน้ตัว
•	 ข้้อมูลทิางื่กำารเงื่ิน้	และ/หร่อข้้อมูลเครดิต
•	 ข้้อมูลเกำ่�ยวกำับัผลิตภัณฑ์์และ/หร่อบัริกำาร
•	 ข้้อมูลอ่�น้	ๆ	ทิ่�จำาเป็น้เพ่�อปฏิิบััติตามกำฎหมาย
•	ข้้อมูลส่วน้บัุคคลทิ่�ม่ความอ่อน้ไหว

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐาน้กำารปฏิิบััติตามกำฎหมาย
•	ฐาน้ความยิน้ยอมโดยช้ัดแจ้งื่	สำาหรับักำารประมวลผล
			ข้้อมูลส่วน้บัุคคลทิ่�ม่ความอ่อน้ไหวทิ่�ไม่สามารถใช้้ฐาน้
			กำารปฏิิบััติตามกำฎหมายได้

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)
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กำารกำ่อตั�งื่สิทิธิ	ใช้้สิทิธิ	 
ปฏิิบััติตาม	หร่อต่อสู้ข้้อเร่ยกำร้องื่ 
ทิางื่กำฎหมาย

ข้้อมูลส่วน้บัุคคลข้องื่ทิ่าน้อาจถูกำประมวลผลใน้ฐาน้ะ 
ทิ่�เป็น้ส่วน้หน้่�งื่ข้องื่กำระบัวน้กำารกำ่อตั�งื่สิทิธิ	ใช้้สิทิธิ	 
ปฏิิบััติตาม	หร่อต่อสู้ข้้อเร่ยกำร้องื่ทิางื่กำฎหมาย

ข้้อมูลส่่วนบุุคคลที่เกี่ยวข้้อง
•	 ข้้อมูลเพ่�อกำารติดต่อ
•	 ข้้อมูลระบัุตัวตน้และประวัติส่วน้ตัว
•	 ข้้อมูลทิางื่กำารเงื่ิน้	และ/หร่อข้้อมูลเครดิต
•	 ข้้อมูลเกำ่�ยวกำับัผลิตภัณฑ์์และ/หร่อบัริกำาร
•	 ข้้อมูลอ่�น้	ๆ	ทิ่�จำาเป็น้เพ่�อกำ่อตั�งื่สิทิธิ	ใช้้สิทิธิ	
			ปฏิิบััติตาม	หร่อต่อสู้ข้้อเร่ยกำร้องื่ทิางื่กำฎหมาย

ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
•	 ฐาน้กำารใช้้สิทิธิเร่ยกำร้องื่ตามกำฎหมาย	
			สำาหรับักำารประมวลผลข้้อมูลส่วน้บัุคคลทิ่�ม่ความ
			อ่อน้ไหว
•	 ฐาน้ประโยช้น้์อัน้ช้อบัธรรม	สำาหรับักำารประมวลผล
			ข้้อมูลส่วน้บัุคคล

4.) การปรับุปรุงแก้ไข้ข้้อมูลส่่วนบุุคคล
ท่ิาน้รับัทิราบัและตกำลงื่ว่า	 ใน้ระหว่างื่เวลาท่ิ�ท่ิาน้ใช้้ผลิตภัณฑ์์และ/หร่อ 
บัริกำารข้องื่เรา	 ท่ิาน้จะแจ้งื่ให้เราทิราบัถ่งื่กำารเปล่�ยน้แปลงื่ใด	ๆ	 ต่อข้้อมูล 
ส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ให้เป็น้ปัจจุบััน้	 และช่้วยเหล่อเราใน้กำารตรวจสอบั 
ให้แน่้ใจว่า	 ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้	 เช่้น้	 รายละเอ่ยดเก่ำ�ยวกัำบัประวัติ 
ส่วน้ตัว	(อาทิิ	ข้้อมูลกำารทิำางื่าน้หร่อธุรกิำจ)	และ/หร่อข้้อมูลทิางื่กำารเงิื่น้ล่าสุด	 
(อาทิิ	ข้้อมูลอ้างื่อิงื่ทิางื่เครดิตและรายละเอ่ยดบััญช่้ธน้าคาร)	ยังื่คงื่ถูกำต้องื่	 
เป็น้ปัจจุบััน้	ครบัถ้วน้	และไม่ทิำาให้หลงื่ผิด	 รวมถ่งื่กำารตอบัคำาร้องื่ข้อข้องื่ 
อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	(ซ่์�งื่อาจม่เป็น้ครั�งื่คราว)	ให้ท่ิาน้มอบัข้้อมูลส่วน้บุัคคล
ท่ิ�เป็น้ปัจจุบััน้ให้

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  

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.
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5.) ส่มาชิกบัุตรเส่ริม

ใน้กำรณ่ท่ิ�เราได้รับักำารร้องื่ข้อให้ออกำบััตรเสริม:

(กำ)	ทิ่าน้ยิน้ยอมให้เราเปิดเผยรายละเอ่ยดเกำ่�ยวกัำบัสถาน้ะบััญช่้ข้องื่ทิ่าน้ 

รวมถ่งื่แต่ไม่จำากัำดเพ่ยงื่รายละเอ่ยดธุรกำรรม	 ยอดเงิื่น้ค้างื่ช้ำาระ	 และ 

รายละเอ่ยดข้องื่เงื่ิน้เกำิน้กำำาหน้ดช้ำาระใด	 ๆ	 ให้สมาช้ิกำบััตรเสริมทิราบั	 

(ข้)	 ท่ิาน้ยิน้ยอมให้สมาชิ้กำบััตรเสริมมอบัข้้อมูลส่วน้บุัคคลเก่ำ�ยวกัำบัท่ิาน้ให้ 

แก่ำเราเพ่�อวัตถุประสงื่คใ์น้กำารตรวจสอบัตวัตน้เพิ�มเติม	เพ่�อกำารลงื่ทิะเบ่ัยน้ 

รับับัริกำารออน้ไลน์้	 และเพ่�อกำารเข้้าถ่งื่บัริกำารท่ิ�ได้รับักำารปรับัปรุงื่และ 

บัริกำารใหม่	 และ	 (ค)	 สมาชิ้กำบััตรเสริมจะไม่ได้รับัอนุ้ญาตให้แก้ำไข้ 

เปล่�ยน้แปลงื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลใด	 ๆ	 ข้องื่ท่ิาน้โดยไม่ได้รับัความยิน้ยอม 

โดยชั้ดแจ้งื่จากำท่ิาน้

6.) ความยินยอมจากบุุคคลภายนอก

ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้	(1)	ให้ข้้อมูลแก่ำเราเก่ำ�ยวกัำบับุัคคลภายน้อกำ	(รวมถ่งื่สมาชิ้กำ 

บััตรเสรมิและผู้จดักำารบััญช่้ทิ่�ได้รับัอน้ญุาต)	(2)	แน้ะน้ำาบุัคคลภายน้อกำให ้

แก่ำเรา	หร่อ	(3)	ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ซ่์�อสิน้ค้าและ/หร่อบัริกำารแทิน้บุัคคลภายน้อกำ	 

ท่ิาน้ย่น้ยัน้ว่าท่ิาน้ได้แจ้งื่ให้บุัคคลภายน้อกำนั้�น้ทิราบัและได้รับัความ 

ยิน้ยอมท่ิ�จำาเป็น้ทัิ�งื่หมดตามกำฎหมายท่ิ�ใช้้บัังื่คับั	(รวมถ่งื่พระราช้บััญญัติฯ)	 

จากำบุัคคลภายน้อกำนั้�น้แล้ว	 สำาหรับักำารเปิดเผยให้แก่ำเราและ/หร่อ 

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.

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  
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กำารประมวลผลข้้อมูลข้องื่บุัคคลภายน้อกำนั้�น้โดยเราและบุัคคลอ่�น้	 ๆ	 

ตามท่ิ�ระบุัใน้ข้้อกำำาหน้ดน่้�	 และได้รับัความยิน้ยอมท่ิ�ม่ผลตามกำฎหมาย 

ท่ิ�จำาเป็น้ทัิ�งื่หมด	 (หากำจำาเป็น้)	 เพ่�อกำารปฏิิบััติตามกำฎหมาย	 (รวมถ่งื่ 

พระราช้บััญญัติฯ)	 จากำบุัคคลภายน้อกำเพ่�อเปิดเผยข้้อมูลส่วน้บุัคคลนั้�น้ 

แก่ำเรา	 และ/หร่อเพ่�อให้เราหร่อคู่สัญญาอ่�น้ท่ิ�ได้รับัข้้อมูลส่วน้บุัคคลนั้�น้ 

ประมวลผล

ใน้ส่วน้ท่ิ�เก่ำ�ยวกัำบัสมาชิ้กำบััตรเสริม	 กำรณ่น่้�อาจรวมถ่งื่กำารใช้้รายละเอ่ยด 

ข้องื่สมาชิ้กำบััตรเสริมดังื่กำล่าวเพ่�อวัตถุประสงื่ค์ทิางื่กำารตลาดหร่อ 

กำารเปิดเผยข้้อมูลเพ่�อวัตถุประสงื่ค์ใน้กำารตรวจสอบัข้้อมูลเครดิตตามท่ิ� 

ระบุัใน้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้

7.) การติดต่อส่ื่อส่ารทางอิเล็กทรอนิกส์่หรือทางโทรศััพท์

หากำท่ิาน้ติดต่อเราด้วยวิธ่กำารทิางื่อิเล็กำทิรอนิ้กำส์	 เราอาจบััน้ท่ิกำหมายเลข้ 

โทิรศัพท์ิหร่อท่ิ�อยู่อิน้เทิอร์เน็้ตโพรโทิคอลท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่กัำบัวิธ่กำารติดต่อ 

ใน้ข้ณะนั้�น้	 และเรายังื่อาจติดตามตรวจสอบัและ/หร่อบััน้ท่ิกำกำารสน้ทิน้า 

ทิางื่โทิรศัพท์ิระหว่างื่ท่ิาน้กัำบัเราเพ่�อให้แน่้ใจใน้คุณภาพกำารให้บัริกำารลูกำค้า 

ข้องื่เรา

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.

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.
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8.) การเปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุุคคล

ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้อาจได้รับักำารเปิดเผยต่อบุัคคลภายน้อกำ 

เพ่�อวัตถุประสงื่ค์ท่ิ�ระบุัใน้ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	บุัคคลภายน้อกำดงัื่กำล่าว 

รวมถ่งื่บุัคคลดังื่ต่อไปน่้�

(กำ)	 บัริษััทิใน้กำลุ่มเอเม็กำซ์์

(ข้)	 บุัคคลใด	ๆ	ท่ิ�ม่ช่้�อหร่อตราสัญลักำษัณ์ปรากำฏิบัน้บััตรท่ิ�ออกำให้แก่ำท่ิาน้		

(ค)	 บุัคคลภายน้อกำท่ิ�ประมวลผลข้้อมูลธุรกำรรมซ่์�งื่น้ำาส่งื่โดยสถาน้ธุรกิำจ 

บัน้เคร่อข่้ายอเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรสท่ิ�ท่ิาน้ใช้้บััตรทัิ�วโลกำ

(งื่)	 ผู้ประมวลผลข้้อมูลและผู้จัดหาสิน้ค้าหร่อบัริกำารท่ิ�เราหร่อบัริษััทิใน้

กำลุ่มเอเม็กำซ์์อ่�น้ใดว่าจ้างื่มา

(จ)	 ผู้ให้บัริกำารและสิทิธิประโยช้น์้ท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่กัำบับััญช่้ข้องื่ท่ิาน้

(ฉ)	 สำานั้กำงื่าน้ข้้อมูลเครดิต	บัริษััทิข้้อมูลเครดิต	หน่้วยงื่าน้อ้างื่อิงื่ข้้อมูล 

ผู้บัริโภค	ตัวแทิน้เร่ยกำเก็ำบัหน่้�	และทิน้ายความ

(ช้)	 บุัคคลต่างื่	 ๆ	 (รวมถ่งื่สถาน้ธุรกิำจ)	 ท่ิ�รับับััตรใน้กำารช้ำาระค่าสิน้ค้า 

และ/หร่อบัริกำารท่ิ�ท่ิาน้ซ่์�อ

(ซ์)	 บุัคคลต่างื่	ๆ	ท่ิ�แจกำจ่ายบััตร	

(ฌ)	พัน้ธมิตรท่ิ�ทิำาแบัรน้ด์ร่วมกัำน้ข้องื่เอเม็กำซ์์ตามท่ิ�ระบุัใน้ข้้อกำำาหน้ดและ

เง่ื่�อน้ไข้ท่ิ�ใช้้บัังื่คับัแก่ำกำารใช้้งื่าน้บััญช่้ข้องื่ท่ิาน้	

(ญ)	ธน้าคาร	 สถาบััน้กำารเงิื่น้	 หน่้วยงื่าน้ราช้กำาร	 คณะกำรรมกำารหร่อ 

ผู้ม่อำาน้าจตามกำฎหมายใน้ประเทิศไทิยหร่อท่ิ�อ่�น้	ๆ

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; 

(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; 
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(ฎ)	 บุัคคลใดก็ำตามท่ิ�เราอาจโอน้สิทิธิตามสัญญาให้	และ/หร่อ

(ฏิ)	 บุัคคลอ่�น้ใดท่ิ�ท่ิาน้ให้กำารอนุ้มัติหร่อท่ิ�เราเห็น้ว่าเป็น้ประโยช้น์้แก่ำเรา 

ท่ิ�จะเปิดเผยข้้อมูลให้ทิราบั	และ/หร่อ

(ฐ)	 หน่้วยงื่าน้ราช้กำาร	หน่้วยงื่าน้ท่ิ�ม่อำาน้าจควบัคุม	ศาลและเจ้าพนั้กำงื่าน้

 

9.) การส่่งข้้อมูลระหว่างประเทศั

ข้้อมูลส่วน้บุัคคลอาจได้รับักำารประมวลผลหร่อเข้้าถ่งื่ใน้หร่อเปิดเผย 

ไปยังื่ประเทิศท่ิ�น้อกำเหน่้อจากำประเทิศไทิย	 เพ่�อวัตถุประสงื่ค์ท่ิ�ระบุัใน้ 

ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้

ท่ิาน้ตกำลงื่ให้ม่กำารส่งื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ออกำน้อกำประเทิศไทิยไปยังื่ 

เข้ตอำาน้าจทิางื่กำฎหมายท่ิ�อาจม่กำารคุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ไม่ถ่งื่ 

เกำณฑ์์มาตรฐาน้ใน้พระราช้บััญญัติฯ	 	 อย่างื่ไรก็ำตาม	 เราจะปฏิิบััติตาม 

ขั้�น้ตอน้ทิ่�เหมาะสมใน้กำารทิำาให้ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ทิ่าน้ได้รับัความ 

คุ้มครองื่ใน้ระดับัเด่ยวกัำน้ตามพระราช้บััญญัติฯ

10.) การเก็บุรักษาและการทำาลายข้้อมูล

เราจะเก็ำบัข้้อมูลส่วน้บุัคคลเพ่�อวัตถุประสงื่ค์ตามท่ิ�บัรรยายใน้ข้้อกำำาหน้ด 

และเง่ื่�อน้ไข้น่้�	เป็น้ระยะเวลาเท่ิาท่ิ�เหมาะสมเพ่�อวัตถุประสงื่ค์ทิางื่ธุรกิำจหร่อ 

ทิางื่กำฎหมายข้องื่เรา	และใน้ข้ณะท่ิ�ท่ิาน้ม่นิ้ติสัมพัน้ธ์กัำบัเรา	เราจะเก็ำบัข้้อมูล 

ส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ไว้ตลอดอายุสมาชิ้กำบััตรข้องื่ท่ิาน้และอ่กำ	11	ปีหลังื่กำาร 

ยกำเลกิำบััญช่้ข้องื่ทิา่น้	เว้น้แต่กำฎหมายท่ิ�ใช้้บัังื่คับัจะกำำาหน้ดเปน็้ประกำารอ่�น้	

(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. 

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. 
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11.) สิ่ทธิิข้องท่าน

ใน้เวลาใดก็ำตาม	โดยอยู่ใน้บัังื่คับัข้องื่พระราช้บััญญัติฯ	ท่ิาน้ม่สิทิธิท่ิ�จะ:

(กำ)	 เพิกำถอน้ความยิน้ยอมให้เก็ำบัรวบัรวม	ใช้้	หร่อเปิดเผยข้้อมูลส่วน้บุัคคล

ข้องื่ท่ิาน้	เว้น้แต่จะม่ข้้อห้ามมิให้เพิกำถอน้ความยิน้ยอมตามกำฎหมาย

หร่อสัญญาท่ิ�เป็น้ประโยช้น์้แก่ำท่ิาน้

(ข้)	 ข้อเข้้าถ่งื่และ/หร่อรับัสำาเน้าข้้อมลูท่ิ�เราม่อยู่เก่ำ�ยวกัำบัท่ิาน้หร่อบััญช่้ข้องื่

ท่ิาน้	หร่อกำารเปดิเผยรายละเอ่ยดเกำ่�ยวกัำบัวิธ่กำารท่ิ�อาจใช้้เกำบ็ัรวบัรวม

ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้โดยท่ิ�ท่ิาน้ไม่ได้ให้ความยิน้ยอม

(ค)	 ข้อให้ม่กำารส่งื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ทิ่าน้ใน้รูปแบับัทิ่�ใช้้เคร่�องื่อ่าน้ได้

ไปยังื่บุัคคลอ่�น้	ใน้กำรณ่ท่ิ�สามารถทิำาได้ด้วยวิธ่กำารอัตโน้มัติ	หร่อข้อรับั

ข้้อมูลส่วน้บุัคคลท่ิ�เราส่งื่หร่อโอน้ข้้อมูลส่วน้บุัคคลใน้รูปแบับัดังื่กำล่าว

ไปยังื่ผู้ควบัคุมข้้อมูลส่วน้บุัคคลอ่�น้โดยตรงื่	 เว้น้แต่โดยสภาพทิางื่

เทิคนิ้คไม่สามารถทิำาได้

(งื่)	 คัดค้าน้กำารเก็ำบัรวบัรวม	ใช้้	หร่อเปิดเผยข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ใน้

กำรณ่ตามท่ิ�ระบุัไว้ใน้พระราช้บััญญัติฯ

(จ)	 ข้อให้ม่กำารทิำาลายหร่อทิำาให้ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ไม่สามารถระบุั

ตัวตน้ได้ใน้กำรณ่ตามท่ิ�ระบุัไว้ใน้พระราช้บััญญัติฯ

(ฉ)	 ข้อให้ม่กำารระงัื่บักำารใช้้ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ใน้กำรณ่ตามท่ิ�ระบุัไว้

ใน้พระราช้บััญญัติฯ

(ช้)	 ข้อให้เราดำาเนิ้น้กำารให้แน่้ใจว่าข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ท่ิาน้ยังื่คงื่ถูกำต้องื่	

เป็น้ปัจจุบััน้	ครบัถ้วน้	และไม่ทิำาให้หลงื่ผิด	และ
(ซ์)	 ย่�น้คำาร้องื่ทุิกำข์้ใน้กำรณ่ท่ิ�เรา	 ลูกำจ้างื่หร่อผู้รับัจ้างื่ข้องื่เรา	 ฝ่าฝืน้หร่อ

ละเมิดพระราช้บััญญัติฯ	หร่อประกำาศอ่�น้	ๆ 	ท่ิ�ออกำตามพระราช้บััญญัติฯ

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;

(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.
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ท่ิาน้ตกำลงื่ว่า	 เอเม็กำซ์์อาจเร่ยกำเกำ็บัค่าธรรมเน่้ยมตามเหตุสมควรเพ่�อ 
ครอบัคลุมค่าใช้้จ่ายใน้กำารปฏิิบััติตามคำาร้องื่ใน้ข้้อ	 (ข้)	และ	 (ค)	 ข้้างื่ต้น้		 
โปรดส่งื่คำาร้องื่เป็น้หนั้งื่ส่อมายังื่เจ้าหน้้าท่ิ�คุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลซ่์�งื่ 
ให้รายละเอ่ยดไว้ใน้ข้้อ	12	(เจ้าหน้้าท่ิ�คุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคล)	ข้้างื่ล่างื่

12.) ข้้อมูลการติดต่อ
บุริษัท อเมริกัน เอ็กซ์์เพรส่ (ไทย) จำากัด
ท่ิ�อยู่	อาคารเอส.พ่.	388	ถน้น้พหลโยธิน้	สามเสน้ใน้
พญาไทิ	กำรุงื่เทิพฯ	10400	ประเทิศไทิย

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุุคคล
หากำทิ่าน้ม่คำาถามเกำ่�ยวกัำบักำารประมวลผลข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ทิ่าน้	หร่อ 
ต้องื่กำารข้อใช้้สิทิธิข้องื่ทิ่าน้ใน้ฐาน้ะเจ้าข้องื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคล	 โปรดติดต่อ 
เจ้าหน้้าทิ่�คุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลโดยทิำาเป็น้หน้ังื่ส่อส่งื่มาทิ่�เจ้าหน้้าทิ่� 
คุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคล	 บัริษััทิ	 อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส	 (ไทิย)	 จำากัำด	 
สำานั้กำงื่าน้เจ้าหน้้าท่ิ�คุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคล	 หร่อท่ิาน้สามารถติดต่อ 
เจ้าหน้้าท่ิ�แผน้กำบัริกำารสมาชิ้กำบััตรได้ท่ิ�หมายเลข้ท่ิ�ระบุัด้าน้หลังื่บััตร 
ข้องื่ท่ิาน้เพ่�อประสาน้งื่าน้กัำบัเจ้าหน้้าท่ิ�คุ้มครองื่ข้้อมูลส่วน้บุัคคลข้องื่ 
เราต่อไป

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.

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.
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25.	บััตรยังคงเปี็นท่รัพิ่ย์สำินข้องบัริษีัท่
แม้ว่าบััตรจะออกำให้เพ่�อกำารใช้้จ่ายข้องื่ท่ิาน้	แต่บััตรทัิ�งื่หมดท่ิ�ออกำยังื่คงื่ 

ถ่อเป็น้ทิรัพย์สิน้ข้องื่บัริษััทิตลอดเวลา	 ดังื่นั้�น้ท่ิาน้ต้องื่ส่งื่บััตรค่น้ทัิน้ท่ิ 

ท่ิ�บัริษััทิร้องื่ข้อ	 ทัิ�งื่น่้�บัริษััทิจะแจ้งื่เหตุผลท่ิ�เร่ยกำบััตรค่น้ให้ท่ิาน้ทิราบั	 

อน่้�งื่	 กำารเร่ยกำค่น้บััตรหร่อย่ดบััตรค่น้นั้�น้มิได้ม่เหตุจากำและไม่หมายความ

ถ่งื่ความน่้าเช่้�อถ่อทิางื่เครดติข้องื่ท่ิาน้และบัริษััทิจะไม่ได้รับัผิดใน้ข้้อความ

จากำบุัคคลท่ิ�เร่ยกำบััตรค่น้หร่อส่งื่มอบับััตรค่น้ให้บัริษััทิไม่ว่าใน้กำรณ่ใดทัิ�งื่สิ�น้

26.	ความรับัผิิดข้องบัริษีัท่
ภายใต้บัังื่คับัข้องื่กำฎหมาย	 ท่ิาน้ตกำลงื่ว่าหากำบัริษััทิไม่ปฏิิบััติตามภาระ 

ผูกำพัน้ใดๆ	 เก่ำ�ยวกัำบับััญช่้บััตรหร่อกำารใช้้บััตรข้องื่ท่ิาน้	 ซ่์�งื่เป็น้ผลโดยตรงื่ 

ให้ท่ิาน้เกิำดความสูญเส่ยหร่อได้รับัความเส่ยหายหร่อก่ำอให้เกิำดค่าใช้้จ่ายใด	 

บัริษััรับัผิดช้อบัต่อท่ิาน้ใน้ความเส่ยหายหร่อความสูญเส่ยดังื่กำล่าว	 

กำล่าวค่อ	บัริษััทิจะไม่รับัผิดช้อบัต่อความเส่ยหายส่บัเน่้�องื่หร่อความเส่ย

หายทัิ�งื่ท่ิ�ไม่ใช่้โดยตรงื่หร่อตามธรรมช้าติท่ิ�เกิำดข่้�น้จากำความผิดพลาดซ์่�งื่ 

รวมถ่งื่ความเส่ยหายซ่์�งื่อาจเกิำดจากำเหตุกำารณ์เฉพาะบัริษััทิจะไม่รับัผิด

ช้อบัต่อความเส่ยหายหร่อค่าใช้้จ่ายท่ิ�เป็น้ผลจากำความผิดพลาดข้องื่ระบับั

ท่ิ�กำระทิบัต่อบุัคคลท่ิ�สามดังื่กำล่าว

25. OUR PROPERTY
Although for your use, all THAI American Express Platinum Credit 

Cards remain our property at all times. This means you must return the 

THAI American Express Platinum 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 THAI American Express 

Platinum 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 THAI American Express Platinum Credit Card.

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 

THAI American Express Platinum 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.
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27.	กัารเปีล่ี�ยนแปีล่งข้้อกัำาหนดแล่ะเงื�อนไข้นี�
บัริษััทิสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารแก้ำไข้เพิ�มเติมข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	รวมทัิ�งื่ตารางื่

ค่าธรรมเน่้ยมตามท่ิ�เห็น้สมควรใน้อน้าคต	และกำารแก้ำไข้เพิ�มเติมดังื่กำล่าว

ถ่อเป็น้ส่วน้หน่้�งื่ข้องื่ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�บัริษััทิจะแจ้งื่ให้ท่ิาน้ทิราบัถ่งื่

กำารแก้ำไข้เพิ�มเติมล่วงื่หน้้าอย่างื่น้้อย	30	 วัน้	 ก่ำอน้ท่ิ�กำารแก้ำไข้เพิ�มเติมจะม่

ผลใช้้บัังื่คับั	เว้น้แต่ใน้กำรณ่เร่งื่ด่วน้ซ่์�งื่บัริษััทิจะแจ้งื่ให้ท่ิาน้	ผ่าน้หนั้งื่ส่อพิมพ์

ภาษัาไทิยทิ่�ต่พิมพ์แพร่หลายล่วงื่หน้้าอย่างื่น้้อย	7	 วัน้	 ก่ำอน้ม่ผลใช้้บัังื่คับั

	 และจะทิำากำารแจ้งื่ให้ท่ิาน้ทิราบัอ่กำครั�งื่ตามข้้อ	 29	 หากำท่ิาน้ไม่ยอมรับั 

กำารแก้ำไข้เพิ�มเติมท่ิ�ได้รับัแจ้งื่จากำบัริษััทิท่ิาน้จะต้องื่หยุดกำารใช้้บััตร	 

ตัดบััตรเปน็้สองื่สว่น้และแจง้ื่ใหบ้ัริษััทิทิราบัถ่งื่กำารยกำเลกิำ	อน่้�งื่	ใน้กำารยกำเลกิำ 

กำารเป็น้สมาชิ้กำบััตร	 ท่ิาน้ยังื่คงื่ต้องื่ปฏิิบััติตามภาระผูกำพัน้ข้องื่ท่ิาน้ใน้ 

กำารช้ำาระหน่้�คงื่ค้างื่อัน้เกิำดจากำกำารใช้้บััตรก่ำอน้กำารยกำเลิกำจน้ครบัจำาน้วน้

28.	สำิท่ธิ�ในกัารบัอกัเล่ิกักัารใช้้บัริกัาร
ท่ิาน้อาจบัอกำเลิกำกำารเป็น้สมาชิ้กำบััตรข้องื่ท่ิาน้และกำารเป็น้สมาชิ้กำบััตรข้องื่

สมาชิ้กำบััตรเสริม	และบัอกำเลิกำสัญญาน่้�เม่�อใดก็ำได้โดยตัดบััตรข้องื่ท่ิาน้และ

บััตรเสรมิออกำเปน็้สองื่สว่น้และสง่ื่กำลบััค่น้มายงัื่บัรษัิัทิ	ท่ิาน้ต้องื่รับัผิดช้อบั

ใน้ยอดค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดข่้�น้อัน้เป็น้ผลโดยตรงื่จากำกำารท่ิ�ท่ิาน้งื่ดเว้น้กำารส่งื่ค่น้

บััตรท่ิ�ตัดออกำเป็น้สองื่ส่วน้ให้กัำบับัริษััทิ	ทัิ�งื่น่้�บัริษััทิจะค่น้เงิื่น้ค่าธรรมเน่้ยม

รายปีตามส่วน้ข้องื่ระยะเวลาทิ่�เหล่ออยู่	 กำารบัอกำเลิกำสัญญาดังื่กำล่าว 

จะทิำาให้ยอดค่าใช้้จ่ายต่างื่ๆ	 ซ่์�งื่รวมถ่งื่ยอดค่าใช้้จ่ายตามกำารแบ่ังื่ช้ำาระ	 

ท่ิ�ยังื่ไม่ได้ม่กำารเร่ยกำเก็ำบัถ่งื่กำำาหน้ดและพ่งื่ช้ำาระทัิน้ท่ิ	 น้อกำจากำกำารระงัื่บั

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 also served 

on you in accordance with Condition 27. 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 Card Account. 

In withdrawing as a Card member, you are not released from fulfilling 

your obligation to settle all unpaid balances incurred through previous 

use of the Card.

28. RIGHT TO TERMINATE THE SERVICE
You may voluntarily cancel your THAI American Express Platinum 

Credit Card membership and the THAI American Express Platinum 

Credit Card membership of any Supplementary THAI American  

Express Platinum Credit Card member(s) and terminate this  

Agreement at any time by cutting up your THAI American Express  

Platinum Credit Card and/or any Supplementary THAI American  
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กำารใช้้สิทิธิ�	 และ/หร่อยกำเลิกำกำารใช้้บััตรตามท่ิ�ระบุัใน้ข้้อ	 12	บัริษััทิม่สิทิธิ�

ท่ิ�จะระงัื่บักำารใช้้บััตรข้องื่ท่ิาน้	หร่อบัอกำเลิกำสัญญาน่้�เม่�อใดก็ำได้	 โดยส่งื่ 

คำาบัอกำกำล่าวท่ิ�เหมาะสมกำับัท่ิาน้ล่วงื่หน้้าอย่างื่น้้อย	 3	 วัน้ก่ำอน้วัน้ท่ิ�จะทิำา 

กำารยกำเลกิำสัญญาดังื่กำล่าว	ท่ิาน้ตกำลงื่ว่ากำารใช้้สิทิธิ�ข้องื่บัริษััทิใน้กำารยกำเลิกำ

สัญญา	บัริษััทิอาจน้ำาปัจจัยบัางื่อย่างื่หร่อหลายอย่างื่ท่ิ�บัริษััทิเห็น้สมควร 

ใน้กำารพิจารณาซ์่�งื่รวมถ่งื่แต่ไม่จำากัำดอยู่เพ่ยงื่เหตุด้าน้ความปลอดภัย

	 สถาน้ะด้าน้กำารเงิื่น้ข้องื่ท่ิาน้	 รูปแบับักำารใช้้จ่ายและกำารช้ำาระเงิื่น้	 ข้้อ

กำำาหน้ดตามกำฎหมาย	ข้้อกำำาหน้ดและผลกำระทิบัด้าน้ธุรกิำจ	กำารจัดกำาร	เม่�อ

บัริษััทิบัอกำเลิกำสัญญาแล้ว	ยอดค่าใช้้จ่ายต่างื่ๆ	 ซ่์�งื่รวมถ่งื่ยอดค่าใช้้จ่าย 

ตามแผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระทิ่�ยังื่ไม่ได้ม่กำารเร่ยกำเก็ำบัจะถ่งื่กำำาหน้ดและพ่งื่

ช้ำาระทัิน้ท่ิ	 บัริษััทิจะทิำากำารค่น้เงิื่น้ค่าธรรมเน่้ยมรายปีท่ิ�ท่ิาน้ได้ช้ำาระแก่ำ 

บัริษััทิตามส่วน้ข้องื่ระยะเวลาท่ิ�เหล่ออยู่

บัริษััทิอาจแจ้งื่ให้สถาน้ธุรกิำจทิราบัถ่งื่กำารยกำเลิกำสัญญา	 หากำได้ม่กำาร

ยกำเลิกำสัญญา	 ท่ิาน้จะต้องื่ตัดบััตรออกำเป็น้สองื่ส่วน้และส่งื่กำลับัมายังื่ 

บัริษััทิทัิน้ท่ิ	ท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะไม่ใช้้บััตรหลังื่จากำบััตรได้ถูกำยกำเลิกำสัญญาแล้ว

Express Platinum 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 THAI American 

Express Platinum Credit Card Account fee. We will give you a refund  

of credit for a pro-rata portion of the relevant annual THAI American  

Express Platinum 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.  

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

THAI American Express Platinum Credit Card as provided in Condition 

12, we are entitled to terminate this Agreement and your use of the 

THAI American Express Platinum 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 

Charges 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 THAI American Express  

Platinum Credit Card in half and return both halves to us at once. You 

agree not to use the THAI American Express Platinum Credit Card after 

your Account has been terminated.
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29.	คำาบัอกักัล่่าว
บัริษััทิม่สิทิธิ�ส่งื่คำาบัอกำกำล่าวไปยังื่ท่ิาน้โดยทิางื่ไปรษัณ่ย์ตามท่ิ�อยู่ล่าสุดท่ิ�

บัริษััทิทิราบั	และถ่อว่าท่ิาน้ได้รับัคำาบัอกำกำล่าวทัิ�งื่หมดข้องื่บัริษััทิเม่�อครบั

	 กำำาหน้ด	 7	 วัน้นั้บัตั�งื่แต่วัน้ท่ิ�ได้ม่กำารจัดส่งื่คำาบัอกำกำล่าวให้แก่ำท่ิาน้ทิางื่

ไปรษัณ่ย์

30.	สำำานักังานข้้อมูล่เครดิต
ท่ิาน้อนุ้ญาตให้เราและบัริษััทิใน้เคร่อข้องื่เราทิำากำารตรวจสอบัข้้อมูล

เครดิตใด	 ๆ	 เก่ำ�ยวกัำบัท่ิาน้ได้ตามท่ิ�เราเห็น้สมควร	 เราอาจเปิดเผยข้้อมูล

เก่ำ�ยวกัำบัท่ิาน้ให้แก่ำบัริษััทิข้้อมูลเครดิตตามข้้อกำำาหน้ดข้องื่พระราช้บััญญัติ

กำารประกำอบัธุรกิำจข้้อมูลเครดิต	 พ.ศ.	 2545	 ตามทิ่�ม่กำารแกำ้ไข้เพิ�มเติม 

เป็น้คราว	 ๆ	 ไป	 	 เราอาจข้อข้้อมูลเก่ำ�ยวกัำบัประวัติเครดิตข้องื่ท่ิาน้หร่อ 

ข้้อมูลอ่�น้ใดตามทิ่�ได้รับัอนุ้ญาตภายใต้พระราช้บััญญัติกำารประกำอบัธุรกิำจ

ข้้อมูลเครดติ	พ.ศ.	2545	จากำบัรษัิัทิข้้อมูลเครดติหร่อหน้ว่ยงื่าน้อา้งื่อิงื่ข้้อมูล

ผู้บัริโภคอ่�น้ใด	 และเราอาจให้ข้้อมูลเก่ำ�ยวกัำบับััญช่้ข้องื่ท่ิาน้แก่ำบัริษััทิ 

ข้้อมูลเครดิตหร่อหน่้วยงื่าน้อ้างื่อิงื่ข้้อมูลผู้บัริโภคอ่�น้ใด	 ธน้าคาร	หร่อเจ้า

หน่้�รายอ่�น้ได้	 	 เราอาจแลกำเปล่�ยน้ข้้อมูลใด	ๆ	 ท่ิ�เราได้รับัเกำ่�ยวกัำบัท่ิาน้กัำบั

บัริษััทิใน้เคร่อข้องื่เราหร่อบัริษััทิข้้อมูลเครดิต	รวมถ่งื่แต่ไม่จำากัำดเพ่ยงื่ข้้อมูล

เครดิตหร่อข้้อมูลอ่�น้ใดท่ิ�เราได้รับัจากำใบัสมัครหร่อรายงื่าน้ข้้อมูลเครดิต

ข้องื่ท่ิาน้	เพ่�อทิำากำารตรวจสอบัข้้อมูลเครดิตและกำารประเมิน้อ่�น้	ๆ	เราอาจ

แจ้งื่ให้สำานั้กำงื่าน้ข้้อมูลเครดิตเหล่านั้�น้ทิราบัยอดเงิื่น้ค้างื่ช้ำาระใน้ปัจจุบััน้ใน้

บััญช่้ข้องื่ท่ิาน้	และเราอาจแจ้งื่ให้สำานั้กำงื่าน้ข้้อมูลเครดิตเหล่านั้�น้ทิราบัหากำ

ท่ิาน้ไม่ช้ำาระเงิื่น้เม่�อถ่งื่กำำาหน้ด	 	สำานั้กำงื่าน้ข้้อมูลเครดิตเหล่านั้�น้จะบััน้ท่ิกำ

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.

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  
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ข้้อมูลดังื่กำล่าวและอาจแบ่ังื่ปัน้ข้้อมูลกัำบัองื่ค์กำรอ่�น้ตามอำาน้าจและหน้้าท่ิ� 
ทิางื่กำฎหมาย	 	 ใน้กำรณ่ท่ิ�เราเปิดเผยข้้อมูลข้องื่ท่ิาน้ตามเง่ื่�อน้ไข้ข้้อ	 30	 น่้�	 
ท่ิาน้ตกำลงื่และยอมรับัว่า	เราอาจแจ้งื่ให้ท่ิาน้ทิราบัเก่ำ�ยวกัำบักำารเปิดเผยนั้�น้
โดยใช้้วิธ่กำารและรูปแบับัตามท่ิ�เราเห็น้สมควร

31.	กัารไม่สำล่ะสำิท่ธิ�
กำารงื่ดเว้น้	 ล่าช้้า	หร่อไม่ใช้้อำาน้าจหร่อสิทิธิ�ข้องื่บัริษััทิ	 ไม่ถ่อเป็น้กำารสละ
สิทิธิ�ข้องื่บัริษััทิท่ิ�ม่ต่อกำารผิดนั้ดช้ำาระใดๆ	 และกำารใช้้อำาน้าจหร่อสิทิธิ� 
ดังื่กำล่าวเพ่ยงื่ครั�งื่เด่ยวหร่อเพ่ยงื่บัางื่ส่วน้ไม่ถ่อเป็น้กำารป้องื่กัำน้มิให้ใช้้
อำาน้าจหร่อสิทิธิ�อ่�น้ใดเพิ�มเติมแต่ประกำารใด

32.	กัฎหมายท่ี�ใช้้บัังคับั
ให้ใช้้กำฎหมายไทิยใน้กำารบัังื่คับั	 และต่ความข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้น่้�	 
สมาชิ้กำบััตรทัิ�งื่หมดตกำลงื่อยู่ใต้บัังื่คับัข้องื่เข้ตอำาน้าจศาลไทิยโดยไมเ่ป็น้กำาร
จำาเพาะ

33.	ภาษีาท่ี�ใช้้บัังคับั
สัญญาน่้�ม่กำารจัดทิำา	ข่้�น้โดยแปลจากำภาษัาอังื่กำฤษัเป็น้ภาษัาไทิย	สัญญา
ฉบัับัภาษัาอังื่กำฤษัจะถ่อเป็น้หลักำใน้กำารบัังื่คับัและต่ความใน้กำรณ่ท่ิ�ม่
ข้้อความท่ิ�ขั้ดแย้งื่กัำน้	เว้น้แต่กำฎหมายจะกำำาหน้ดไว้เป็น้อย่างื่อ่�น้

34.	ข้้อกัำาหนดแล่ะเงื�อนไข้อ่�น
กำารให้บัริกำารหร่อสิทิธิประโยช้น์้อ่�น้ใดท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่กัำบับััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้ 
ท่ิ�อาจม่ให้แก่ำท่ิาน้เป็น้	ครั�งื่คราวจะข่้�น้อยู่กัำบัข้้อ	กำำาหน้ดหร่อเง่ื่�อน้ไข้เพิ�มเติม
ท่ิ�จะแจ้งื่ให้ท่ิาน้ทิราบั

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.

31. NO WAIVER OF OUR RIGHTS
No forbearance, delay or 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  

anguage 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 THAI American Express Platinum 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�อนไข้กำารใช้้บัริกำาร
แผนกำารแบั่งื่ช้ำาระ

1.	แผินกัารแบั่งช้ำาระ
แผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระ	 (Extended	Payment	 Plan	หร่อ	EPP)	 เป็น้บัริกำารทิ่�
สมาช้ิกำบััตรสามารถช้ำาระค่าสิน้ค้าหร่อบัริกำารทิ่�ใช้้จ่ายผ่าน้บััญช่้บััตรโดย
กำารแบ่ังื่ช้ำาระเป็น้รายเด่อน้	บัริษััทิโดยดุลยพิน้จิข้องื่บัริษััทิอาจเสน้อบัริกำาร
แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระอย่างื่ใดอย่างื่หน่้�งื่หร่อทัิ�งื่สองื่อย่างื่ดังื่ต่อไปน่้�	แก่ำสมาชิ้กำ
บััตรท่ิ�ม่สิทิธิ�	 (กำ)	 บัริกำารแผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระเพ่�อซ่์�อสิน้ค้าท่ิ�ร่วมรายกำารทิ่�
สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำารและ/หร่อ	(ข้)	กำารใช้้บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระเพ่�อ
จ่ายยอดคงื่ค้างื่ท่ิ�ปรากำฏิบัน้ใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ผ่าน้บัริกำาร	ท่ิาน้อาจใช้้บัริกำาร
แผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระโดยซ่์�อสิน้ค้าท่ิ�ร่วมรายกำารทิ่�สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำาร
หร่อใช้้บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระภายหลังื่กำารรับัใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้

2.	คำาจำำากััดความ
“แผนการแบ่ังชีำาระที่างโที่รศััพิ่ท์ี่”	หมายถ่งื่	กำารสมัครใช้้บัริกำารแผน้กำาร
แบ่ังื่ช้ำาระโดยสมาชิ้กำบััตรหลักำติดต่อกัำบับัริษััทิและแจ้งื่ความประสงื่ค์
ต้องื่กำารช้ำาระค่าสิน้ค้าหร่อบัริกำารด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระหลังื่จากำ 
ได้ซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารด้วยบััตรเครดิต	อเมริกำนั้	เอ็กำซ์์เพรสแล้ว	ทัิ�งื่น่้�สมาชิ้กำ
บััตรหลักำต้องื่แจ้งื่ความประสงื่ค์	 ดังื่กำล่าวก่ำอน้วัน้สรุปรอบับััญช่้อย่างื่น้้อย	 
5	 วัน้	 ยอดเงิื่น้ต้น้ขั้�น้ตำ�าสำาหรับักำารสมัครใช้้แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระภายหลังื่ 
กำารรับัใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ค่อ	 5,000	บัาทิ	 ซ่์�งื่อาจเปล่�ยน้แปลงื่ได้โดยไม่แจ้งื่
ล่วงื่หน้้า	 ทัิ�งื่น่้�กำารให้บัริกำารหร่อกำารเสน้อแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระภายหลังื่ 
กำารรับัใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้ใน้เวลาใดข่้�น้อยู่กัำบัดุลยพินิ้จข้องื่บัริษััทิ

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 THAI American Express Platinum 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 THAI American Express Platinum Credit Card use EPP 

Call-In facility.

2. DEFINITIONS
“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 THAI American Express Platinum 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”	หมายถ่งื่	สมาชิ้กำบััตรหลักำและสมาชิ้กำบััตรเสริม

“งวดการแบ่ังชีำาระ”	 หมายถ่งื่	 จำาน้วน้งื่วดกำารแบั่งื่ช้ำาระค่าสิน้ค้า
หร่อบัริกำาร	 งื่วดกำารแบั่งื่ช้ำาระสำาหรับัสิน้ค้าท่ิ�ร่วมรายกำารข่้�น้กัำบัราคา 
และประเภทิสิน้ค้าท่ิ�ซ่์�อ	 โดยสมาชิ้กำบััตรจะได้รับัแจ้งื่งื่วดกำารแบ่ังื่ช้ำาระ	 
ณ	 สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำาร	 สำาหรับัแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระทิางื่โทิรศัพท์ิ	 
สมาชิ้กำบััตรสามารถเล่อกำงื่วดกำารแบ่ังื่ช้ำาระแบับั	 3	 งื่วด	 6	 งื่วด	 9	 งื่วด	 
หร่อ	10	งื่วด

“ระยะเวลัาการแบ่ังชีำาระ”	ใน้ส่วน้ท่ิ�เก่ำ�ยวกัำบักำารซ่์�อสิน้ค้าและบัริกำารด้วย
แผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระ	 หมายถ่งื่	 ระยะเวลาตั�งื่แต่วัน้ท่ิ�ม่กำารบััน้ท่ิกำรายกำาร 
ซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระจน้ถ่งื่วัน้ถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระเงิื่น้ 
ใน้งื่วดสุดท้ิาย

“ยอดทีี่�ต้องชีำาระในแต่ลัะงวด”	หมายถ่งื่	เงิื่น้ต้น้บัวกำกัำบัดอกำเบ่ั�ย	(หากำม่)	 

ท่ิ�ต้องื่ช้ำาระสำาหรับักำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระซ่์�งื่ 

แสดงื่ไว้ใน้ใบัแจ้งื่ยอดบััญช่้บััตรท่ิ�ออกำระหว่างื่ระยะเวลากำารแบั่งื่ช้ำาระ

	 ทัิ�งื่น่้�ยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วดจะเป็น้จำาน้วน้ท่ิ�เท่ิากัำน้ตลอดระยะ 

เวลาแบ่ังื่ช้ำาระ

“Card member” means Basic THAI American Express Platinum Credit  

Card member and any Supplementary THAI American Express  

Platinum 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 principal 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.
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“สัญญาหลััก”	หมายถ่งื่	ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้กำารใช้้บัริกำารบััตรอเมริกัำน้

	 เอ็กำซ์์เพรส	ทิ่�เก่ำ�ยวเน้่�องื่กัำบับััญช่้ทิ่�บัริกำารแผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระทิ่�เสน้อให้กัำบั

สมาชิ้กำบััตรท่ิ�ม่สิทิธิ�ท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่	 คำาหร่อวล่ท่ิ�ได้ให้คำาจำากัำดความไว้แล้ว 

ใน้สัญญาหลักำ	 ให้ม่ความหมายเด่ยวกัำน้เม่�อน้ำามาใช้้ใน้ข้้อกำำาหน้ดและ

เง่ื่�อน้ไข้น่้�	เว้น้แต่บัริบัทิจะกำำาหน้ดให้เป็น้ประกำารอ่�น้

“สินค้่าทีี่�ร่วมรายการ”	 หมายถ่งื่	 สิน้ค้าหร่อบัริกำารทิ่�ทิางื่บัริษััทิได้ตกำลงื่

กัำบัทิางื่สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำารว่าสามารถซ่์�อด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระได้

	ณ	สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำาร	สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำารจะแจ้งื่ให้สมาชิ้กำ

บััตรทิราบัว่าสิน้ค้าท่ิ�ร่วมรายกำารรายกำารใดท่ิ�สามารถแบ่ังื่ช้ำา	ระด้วย	อัตรา

ดอกำเบ่ั�ยร้อยละ	0	หร่อใน้อัตราดอกำเบ่ั�ยตามแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระปกำติ

“สถานธุิ์รกิจ่ทีี่�ร่วมรายการ”	หมายถ่งื่	สถาน้ธุรกิำจท่ิ�ได้รับัเล่อกำท่ิ�เสน้อให้

บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระข้องื่บัริษััทิ

“ยอดเงินต้น”	 ใน้ส่วน้ท่ิ�เก่ำ�ยวกัำบัสิน้ค้าท่ิ�ร่วมรายกำาร	หมายถ่งื่	 ราคาข้องื่

สิน้ค้าท่ิ�ร่วมรายกำาร

“Main Agreement” means the THAI American Express Platinum  

Credit Card Terms and Conditions. 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 Establishment” 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.
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3.	 สำิท่ธิ�ในกัารใช้้บัริกัาร
บัริษััทิข้อสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารใช้้บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระแก่ำสมาชิ้กำบััตร 

ท่ิ�ม่สิทิธิ�ท่ิ�ม่คุณสมบััติตามหลักำเกำณฑ์์ภายใน้ทิ่�บัริษััทิกำำาหน้ดแผน้กำาร

แบ่ังื่ช้ำาระภายหลังื่กำารรับัใบัเร่ยกำเก็ำบัเงิื่น้จะน้ำาเสน้อแก่ำสมาชิ้กำบััตรหลักำ 

ท่ิ�ม่สิทิธิ�เท่ิานั้�น้

4.	 กัารอนุมัติ
บัริษััทิสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารไม่อนุ้มัติแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระแกำ่สมาชิ้กำบััตรสำาหรับั

รายกำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารบัางื่รายกำาร	 ทัิ�งื่น่้�ข่้�น้กัำบัเกำณฑ์์กำารประเมิน้

ความเส่�ยงื่ด้าน้สิน้เช่้�อภายใน้ข้องื่บัริษััทิ	และข่้�น้กัำบัวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อท่ิ�สามารถ

ใช้้ได้

5.	 วงเงินสำินเช้่�อ
เม่�อสมาชิ้กำบััตรซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ	 วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อ

ข้องื่บััญช่้บััตรเครดิต	 อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรสข้องื่สมาชิ้กำบััตรจะลดลงื่เป็น้

จำาน้วน้เทิ่ากัำบัยอดเงื่ิน้ต้น้	แม้ว่าใน้ใบัแจ้งื่ยอดบััญช่้บััตรจะแสดงื่เฉพาะ

รายกำารยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วดท่ิ�สมาชิ้กำบััตรต้องื่ช้ำาระสำาหรับัรายกำาร

ซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระข้องื่เด่อน้นั้�น้ก็ำตาม	วงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อ

จะลดตามจำาน้วน้ดอกำเบ่ั�ย	(หากำม่)	ท่ิ�คิดจากำยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วดท่ิ�

ถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระและบััน้ท่ิกำรายกำารแล้วเท่ิานั้�น้

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.

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 THAI American Express Platinum 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.
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6.	 ดอกัเบัี�ยแล่ะยอดท่ี�ต้องช้ำาระในแต่ล่ะงวด
อัตราดอกำเบ่ั�ยข้องื่แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระเป็น้ไปตามอัตราดอกำเบ่ั�ยท่ิ�กำำาหน้ด

ใน้ตารางื่ค่าธรรมเน่้ยม	 ไม่ว่าวัน้ท่ิ�ซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารจะเป็น้วัน้ใด 

ภายใน้ระยะเวลาสรุปรอบับััญช่้เด่ยวกัำน้	ยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วดราย

เด่อน้จะเท่ิากัำบัยอดเงิื่น้ต้น้หารด้วยงื่วดแบ่ังื่ช้ำาระ	บัวกำกัำบัดอกำเบ่ั�ยสำาหรับั 

เด่อน้นั้�น้	 บัริษััทิม่สิทิธิ�เปล่�ยน้แปลงื่อัตราดอกำเบ่ั�ยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ

ได้โดยให้คำาบัอกำกำล่าวเป็น้ลายลักำษัณ์อักำษัรล่วงื่หน้้าอย่างื่น้้อย	 30	 วัน้	 

กำารเปล่�ยน้แปลงื่อัตราดอกำเบ่ั�ยข้องื่แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระไม่ม่ผลต่อรายกำาร 

ซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำาร	 ด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระท่ิ�เกิำดข่้�น้ก่ำอน้วัน้ท่ิ�กำาร

เปล่�ยน้แปลงื่อัตราดอกำเบ่ั�ยม่ผลบัังื่คับัใช้้	 (ใน้กำรณ่แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระทิางื่

โทิรศัพท์ิ	 จะไม่ม่ผลกำับัรายกำารทิ่�ได้รับัอนุ้มัติโดยทิางื่บัริษััทิก่ำอน้วัน้ท่ิ� 

กำารเปล่�ยน้แปลงื่อัตราดอกำเบ่ั�ยม่ผลใช้้บัังื่คับั)

7.	 งวดกัารแบั่งช้ำาระ
ภายใต้ข้้อกำำาหน้ดข้องื่ข้้อ	9	ดังื่ท่ิ�จะได้กำล่าวถ่งื่ต่อไป	เม่�อสมาชิ้กำบััตรได้รับั

แจ้งื่จำาน้วน้งื่วดกำารแบ่ังื่ช้ำาระแล้ว	สมาชิ้กำบััตรไม่สามารถเปล่�ยน้จำาน้วน้

งื่วดกำารแบ่ังื่ช้ำาระได้

6. INTEREST AND INSTALLMENT
The EPP 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. 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 

of that change.

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

to EPP Tenure.



109  108

8.	 หล่ักัฐานค่าใช้้จำ่ายสำินค้าท่ี�ซ์่�อด้วยแผินกัารแบั่งช้ำาระ
กำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระท่ิ�สถาน้ธุรกิำจร่วมรายกำาร

สมาชิ้กำบััตรจะได้รับัใบับััน้ท่ิกำรายกำารบััตรท่ิ�แสดงื่ยอดเงิื่น้ต้น้	ยอดท่ิ�ต้องื่

ช้ำาระใน้แต่ละงื่วด	และงื่วดกำารแบ่ังื่ช้ำาระ	 ซ่์�งื่สมาชิ้กำบััตรต้องื่ลงื่ลายม่อ

ช่้�อใน้ใบับััน้ท่ิกำรายกำารนั้�น้และส่งื่ค่น้ให้กัำบัสถาน้ธุรกิำจท่ิ�ร่วมรายกำาร	กำรณ่

ใช้้บัริกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระด้วยแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระทิางื่โทิรศัพท์ิ	 เม่�อท่ิาน้ 

ได้รับัอนุ้มัติให้ใช้้บัริกำารแล้ว	 จะปรากำฏิรายละเอ่ยด	 แสดงื่ว่ารายกำาร 

ซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำารนั้�น้อยู่ภายใต้แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ

9.	 กัารช้ำาระเงินแล่ะกัารช้ำาระเงินล่่วงหน้า
กำารช้ำาระยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วดข้องื่รายกำารซ่์�อสิน้ค้าหร่อบัริกำาร 

ด้วยแผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระต้องื่ช้ำาระเต็มจำาน้วน้ทิุกำเด่อน้	 โดยไม่คำาน่้งื่ว่า

สัญญาหลกัำจะได้กำำาหน้ดยอดช้ำาระขั้�น้ตำ�าไว้เท่ิาใดก็ำตาม	ยอดรวมข้องื่ยอด

ท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วดภายใต้แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระใน้แต่ละระยะเวลาสรุป 

รอบับััญช่้จะน้ำาไปรวมเข้้ากำับัยอดช้ำาระขั้�น้ตำ�าต่อเด่อน้ข้องื่ยอดค่าใช้้จ่าย

ยอดอ่�น้	หร่อยอดคงื่ค้างื่ข้องื่ระยะเวลาสรุปรอบับััญช่้นั้�น้	 ทัิ�งื่น่้�บัริษััทิสงื่วน้

สิทิธิ�ท่ิ�จะเร่ยกำเก็ำบัอัตราดอกำเบ่ั�ยผิดนั้ดจากำยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วด

ภายใต้แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระท่ิ�มิได้ช้ำาระหร่อช้ำาระเพ่ยงื่บัางื่ส่วน้ใน้อัตราสูงื่สุด

ท่ิ�กำฏิหมายกำำาหน้ด	สมาชิ้กำบััตรไม่สามารถช้ำาระยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละ

งื่วดล่วงื่หน้้าได้	(หมายถ่งื่สมาชิ้กำไม่สามารถช้ำาระยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละ

งื่วดภายใต้แผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระก่ำอน้วัน้ถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระได้)	ยอดเงิื่น้ช้ำาระเกิำน้

ใน้บััญช่้บััตรข้องื่สมาชิ้กำบััตรจะไม่น้ำาไปช้ำาระยอดท่ิ�ต้องื่ช้ำาระใน้แต่ละงื่วด

ท่ิ�ยังื่ไม่ถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระ

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

American Express Platinum 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 the relevant transaction is 

subject to EPP.

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.
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10.	 กัารสำิ�นสำุดสำมาช้ิกัภาพิ่ข้องบััตร
ใน้กำรณ่ท่ิ�สมาชิ้กำภาพบััตรสิ�น้สุดลงื่โดยกำารบัอกำเลิกำข้องื่สมาชิ้กำบััตรหร่อ

บัริษััทิ	 ยอดเงื่ิน้ต้น้ทัิ�งื่หมดทิ่�สมาชิ้กำบััตรต้องื่ช้ำาระใน้ระยะเวลากำารแบั่งื่

ช้ำาระท่ิ�เหล่อ	จะถ่งื่กำำาหน้ดช้ำาระและพ่งื่ช้ำาระทัิน้ท่ิ	 ใน้กำรณ่ดังื่กำล่าวบัริษััทิ 

ข้อสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารเร่ยกำเก็ำบัดอกำเบ่ั�ยบัน้ยอดเงิื่น้ต้น้คงื่เหล่อดังื่กำล่าว

สำาหรับัระยะเวลากำารแบั่งื่ช้ำาระทิ่�เหล่อใน้อัตราดอกำเบ่ั�ยท่ิ�เร่ยกำเกำ็บักัำบั 

ยอดค่าใช้้จ่ายบััตรทัิ�วไป	

11.	 สำัญญาท่ี�ท่ำาไว้กั่อน
ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้แผน้กำารแบั่งื่ช้ำาระหน่้�	 เป็น้สัญญาเพิ�มเติมจากำ

สัญญาหลักำ	 ใน้กำรณ่ท่ิ�ข้้อความใดใน้สัญญาน่้�ขั้ดหร่อแย้งื่กัำบัสัญญาหลักำ	

ให้ใช้้ข้้อความใน้สัญญาน่้�เป็น้หลักำ	ทัิ�งื่น่้�สำาหรับัรายกำารแผน้กำารแบ่ังื่ช้ำาระ

ข้องื่สมาชิ้กำบััตร

10. TERMINATION OF THAI AMERICAN EXPRESS
 PLATINUM CREDIT CARD RELATIONSHIP
In case that your THAI American Express Platinum Credit Card  

membership is terminated either by you or us, the entire principal 

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.

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.
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ข้้อกำำาหนดและเงื่่�อนไข้กำารใช้้บัริกำาร กำารเบิักำถอน
เงื่ินสดล่วงื่หน้า

1.	 ข้อบัเข้ตแห่งสำัญญา
สัญญาน่้�ใช้้บัังื่คับักัำบับัริกำาร	 กำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 ข้องื่	 อเมริกัำน้	

เอ็กำซ์์เพรส	ใน้สัญญาน่้�	คำาว่า	“ท่ี่าน”	และ	“ข้องท่ี่าน”	หมายถ่งื่สมาชิ้กำบััตร 

ท่ิ�ม่สิทิธิ�เข้้าร่วมใน้บัริกำาร	กำารเบิักำถอน้เงื่นิ้สดล่วงื่หน้้า	คำาว่า	“บัริษัีที่”	และ	“

ข้องบัริษัีที่”	หมายถ่งื่บัริษััทิ	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	(ไทิย)	จำากัำด	เพ่�อประโยช้น์้

ข้องื่สัญญาน่้�	 โดยเฉพาะ	คำาว่า	 “บััตร”	หมายถ่งื่	บััตรอเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	 

ท่ิ�ออกำให้แก่ำท่ิาน้	 และคำาว่า	 “บััญชีีบััตร”	 หมายถ่งื่	 บััญช่้บััตรอเมริกัำน้

	 เอ็กำซ์์เพรส	ข้องื่ท่ิาน้ท่ิ�ม่อยู่กัำบับัริษััทิ	กำารท่ิ�ท่ิาน้เข้้าร่วมใช้้บัริกำารกำารเบิักำ

ถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 ท่ิาน้สามารถใช้้บััตรใน้กำารเบัิกำถอน้เงิื่น้สดจากำเคร่�องื่

เบิักำถอน้เงิื่น้สดอัตโน้มัติ	 (“เค่ร่�องเอทีี่เอ็ม”)	 ท่ิ�รับับััตรทัิ�งื่น่้�เคร่�องื่เอท่ิเอ็ม

ข้องื่สถาบััน้กำารเงื่ิน้ท่ิ�เข้้าร่วมให้บัริกำารกำารเบัิกำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 จะม่

เคร่�องื่หมายข้องื่อเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรสติดอยู่	น้อกำจากำนั้�น้ท่ิาน้ยังื่สามารถใช้้

บััตรใน้กำารเบิักำเช็้คเดิน้ทิางื่	อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	(“เช็ีค่เดินที่าง”)	ได้โดยตรงื่

จากำเคร่�องื่จ่ายเช็้คเดิน้ทิางื่อเมริกัำน้	เอ็กำซ์์เพรส	(“เค่ร่�องจ่่ายเช็ีค่”)	ซ่์�งื่ม่อยู่

ตามท่ิ�ต่างื่ๆ	ใน้ต่างื่ประเทิศ

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 THAI American Express 

 Platinum 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 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.
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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.

2.	 สำมาช้ิกับััตรท่ี�มีสำิท่ธิ�
สมาชิ้กำบััตรท่ิ�ม่สิทิธิ�จะได้รับัจดหมายแจ้งื่ถ่งื่สิทิธิ�ข้องื่ท่ิาน้พร้อมด้วย 

เลข้รหสัประจำาตัว	(PIN)	สำาหรับับััญช่้ข้องื่ทิา่น้	ทัิ�งื่น่้�กำารคัดเล่อกำสมาช้กิำบััตร

ท่ิ�ม่สิทิธิ�ข่้�น้กัำบัเกำณฑ์์ภายใน้ข้องื่บัริษััทิ

3.	 เล่ข้รหัสำปีระจำำาตัว
ท่ิาน้ตกำลงื่ท่ิ�จะดำาเนิ้น้กำารด้วยความระมัดระวังื่ตามสมควรเพ่�อให้ท่ิาน้ทิราบั

เลข้รหสัประจำาตัวข้องื่ทิา่น้แต่เพ่ยงื่ผู้เด่ยว	เม่�อท่ิาน้ต้องื่กำารเบักิำเงื่นิ้สดหร่อ

เช็้คเดิน้ทิางื่	 ท่ิาน้ต้องื่ใส่บััตรและใส่เลข้รหัสประจำาตัวท่ิ�เคร่�องื่เอท่ิเอ็มหร่อ

เคร่�องื่จ่ายเช็้ค	ใน้กำรณ่ท่ิ�ท่ิาน้ทิำาเลข้รหัสประจำาตัวสูญหายหร่อล่มเลข้รหัส

ประจำาตัว	ท่ิาน้อาจติดต่อบัริษััทิเพ่�อข้อเลข้รหัสประจำาตัวใหม่ใน้กำรณ่ฉุกำเฉิน้

บัริษััทิอาจแจ้งื่เลข้รหัสประจำาตัวแก่ำท่ิาน้ทิางื่โทิรศัพท์ิหากำท่ิาน้ร้องื่ข้อ 

โดยท่ิาน้ต้องื่รับัความเส่�ยงื่ใน้กำารแจ้งื่เลข้รหัสประจำาตัวด้วยวิธ่กำารน่้�เองื่

	หากำเลข้รหัสประจำาตัวข้องื่ท่ิาน้ไปตกำอยู่กัำบับุัคคลภายน้อกำเน่้�องื่จากำท่ิาน้

มิได้ใช้้ความระมัดระวังื่ตามสมควรหร่อด้วยกำารกำระทิำาโดยจงื่ใจข้องื่ท่ิาน้	

ท่ิาน้ตกำลงื่รับัผิดต่อผลท่ิ�ตามมา	ทัิ�งื่น่้�รวมถ่งื่ค่าใช้้จ่ายท่ิ�เกิำดข่้�น้ด้วย
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4.	 วงเงินในกัารเบัิกัถอนเงินสำดหรือเช้็คเดินท่าง
เม่�อท่ิาน้ได้รับัจดหมายแจ้งื่ถ่งื่สิทิธิ�ข้องื่ท่ิาน้ใน้กำารใช้้บัริกำาร	กำารเบิักำถอน้

เงิื่น้สดล่วงื่หน้้าท่ิาน้จะได้รับัแจ้งื่ถ่งื่วงื่เงิื่น้สดใน้กำารใช้้บัริกำารข้องื่ท่ิาน้ด้วย	

(หมายถ่งื่จำาน้วน้เงิื่น้สดและเช็้คเดิน้ทิางื่สูงื่สุดท่ิ�ท่ิาน้สามารถเบิักำถอน้ได้ซ่์�งื่

จะเป็น้ยอดท่ิ�ปรากำฎบัน้บััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้)	บัริษััทิอาจใช้้ดุลพิน้จิใน้กำารเพิ�ม 

ข้้อกำำาหน้ดใน้กำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดได้ตามสถาน้ภาพบััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้	 

หร่อตามกำฎระเบ่ัยบัควบัคุมกำารแลกำเปล่�ยน้เงิื่น้ตราหร่อข้้อกำำาหน้ดทิางื่ 

กำฎหมายอ่�น้ๆ	 ท่ิ�ใช้้บัังื่คับั	 บัริษััทิข้อสงื่วน้สิทิธิ�ใน้กำารเพิ�มหร่อลดวงื่เงื่ิน้

สดข้องื่ท่ิาน้เป็น้ครั�งื่คราว	 โดยจะแจ้งื่ให้ทิ่าน้ทิราบัเป็น้ลายลักำษัณ์อักำษัร

ทัิ�งื่น่้�ด้วยเหตุผลด้าน้ความปลอดภัย	 สถาบััน้กำารเงิื่น้ท่ิ�ม่เคร่�องื่เอท่ิเอ็ม 

อาจกำำาหน้ดวงื่เงิื่น้สด	และ/หร่อจำากัำดจำาน้วน้ครั�งื่หร่อวงื่เงิื่น้ต่อธุรกำรรมด้วย

ท่ิาน้ตกำลงื่ยอมรับั	ว่ากำารใช้้บัริกำาร	กำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	ข้องื่ท่ิาน้ม่

ค่าใช้้จ่ายท่ิ�จะเร่ยกำเก็ำบัจากำบััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้	และทิำาให้ยอดวงื่เงิื่น้สิน้เช่้�อ

ข้องื่บััญช่้บััตรข้องื่ท่ิาน้ลดลงื่

5.	 ดอกัเบัี�ยแล่ะค่าใช้้จำ่าย
เม่�อท่ิาน้เบิักำเงื่ิน้สดจากำเคร่�องื่เอท่ิเอ็มหร่อเช้็คเดิน้ทิางื่จากำเคร่�องื่จ่าย

เช็้คท่ิาน้ตกำลงื่ให้บัริษััทิบััน้ท่ิกำยอดลูกำหน่้�ตามจำาน้วน้เงิื่น้ท่ิ�เบิักำพร้อมด้วย

ดอกำเบ่ั�ยและค่าธรรมเน่้ยมทิ่�เร่ยกำเกำ็บัใน้บััญช่้บััตรข้องื่ทิ่าน้ตามอัตราทิ่�

กำำาหน้ดใน้ตารางื่ค่าธรรมเน่้ยมและค่าใช้้จ่ายท่ิ�เก่ำ�ยวเน่้�องื่กัำบับััตรอเมริกัำน้	

เอ็กำซ์์เพรส	ทัิ�งื่น่้�ค่าธรรมเน่้ยมดังื่กำล่าวต้องื่เส่ยภาษ่ัมูลค่าเพิ�มใน้ประเทิศไทิย	

ด้วย	ส่วน้ดอกำเบ่ั�ยจะเริ�มคำาน้วณตั�งื่แต่วัน้ท่ิ�ม่กำารเบิักำถอน้

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 Express  

Cash 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 THAI American Express Platinum 

Credit Card Account at the rates as prescribed in the Table of Fees and 

Charges pertaining to THAI American Express Platinum 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
ท่ิาน้ตกำลงื่ว่าถ้าท่ิาน้เบิักำถอน้หร่อใช้้เช็้คเดิน้ทิางื่จากำบัริกำารกำารเบิักำถอน้

เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	และเช็้คเดิน้ทิางื่เกิำดสูญหายหร่อถูกำโจรกำรรม	 ท่ิาน้ม่สิทิธิ�

ข้อเงิื่น้ค่น้หร่อข้อให้ออกำเช็้คเดิน้ทิางื่ให้ใหม่โดยม่เง่ื่�อน้ไข้ดังื่ต่อไปน่้�

•	 ท่ิาน้ได้ลงื่ลายม่อช่้�อลงื่บัน้มุมซ้์ายบัน้ข้องื่เช็้คเดิน้ทิางื่ด้วยหม่กำช้นิ้ดแก้ำไข้

ไม่ได้

•	 ท่ิาน้ไม่ได้ลงื่ลายม่อช่้�อบัน้มุมซ้์ายล่างื่ข้องื่เช็้คเดิน้ทิางื่

•	 ท่ิาน้ไม่ได้มอบัเช็้คเดิน้ทิางื่แก่ำบุัคคลอ่�น้หร่อบัริษััทิอ่�น้เพ่�อเก็ำบัรักำษัาไว้

•	 ท่ิาน้ได้เก็ำบัรักำษัาเช็้คเดิน้ทิางื่เสม่อน้หน่้�งื่วิญญููช้น้จะพ่งื่เก็ำบัรักำษัาเงิื่น้สด

ใน้จำาน้วน้ท่ิ�เท่ิากัำน้

•	 ท่ิาน้ไม่ได้ใช้้เช็้คเดิน้ทิางื่ใน้ทิางื่ท่ิ�ผิดกำฎหมาย	 ซ่์�งื่รวมถ่งื่กำารพนั้น้	หร่อ

เกำมเส่�ยงื่ทิายท่ิ�ผิดกำฎหมายหร่อกิำจกำรรมต้องื่ห้ามอ่�น้	ๆ

•	 เช็้คเดิน้ทิางื่ข้องื่ทิ่าน้ไม่ได้ถูกำย่ดหร่ออายัดไว้	 โดยคำาสั�งื่ศาลหร่อกำาร 

กำระทิำาข้องื่รัฐบัาล

•	 ท่ิาน้ได้แจ้งื่แก่ำบัริษััทิ	 ใน้ทัิน้ท่ิเม่�อเช็้คเดิน้ทิางื่ข้องื่ท่ิาน้สูญหายหร่อ 

ถูกำโจรกำรรม

•	 ท่ิาน้ได้แจ้งื่ข้้อเท็ิจจริงื่ทัิ�งื่หมดเก่ำ�ยวกัำบักำารสูญหายหร่อกำารโจรกำรรม	 

แก่ำบัริษััทิ	และแจ้งื่ความไว้กัำบัตำารวจแล้ว	หากำบัริษััทิร้องื่ข้อให้กำระทิำา

และได้ส่งื่สำาเน้าใบัแจ้งื่ความให้แก่ำบัริษััทิแล้ว

•	 ท่ิาน้แจ้งื่หมายเลข้เช็้คเดิน้ทิางื่ท่ิ�สูญหายหร่อถูกำโจรกำรรมรวมทัิ�งื่สถาน้ท่ิ�

และวัน้ท่ิ�เบิักำเช็้คเดิน้ทิางื่ให้บัริษััทิทิราบั

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 to 

hold or to keep;

• You have safeguarded the Cheque as a prudent person would  

safeguard a like amount of cash;

• 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 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 inform us of the serial numbers of the lost or stolen Cheques 

and the place and date of purchase;



121  120

•	 ท่ิาน้ได้กำรอกำใบัข้อรับัค่น้เงิื่น้โดยครบัถ้วน้	และแน้บัหลักำฐาน้แสดงื่ตัว

ข้องื่ท่ิาน้ท่ิ�ยอมรับัได้แก่ำบัริษััทิ	และ

•	 ท่ิาน้ได้ให้ข้้อมูลท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่ทุิกำประกำาร	 และได้ให้ความช่้วยเหล่อใน้ 

กำารตรวจสอบักำารสูญหายหร่อกำารโจรกำรรม	 หร่อช่้วยเหล่อเจ้าหน้้าทิ่�

ตำารวจหร่อหน่้วยงื่าน้ท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่ใน้กำารสอบัสวน้กำารสูญหายหร่อ

โจรกำรรมอย่างื่เต็มท่ิ�แล้ว

7.	 ความรับัผิิดช้อบัในกัารท่ำาธุรกัรรมโดยไม่ได้รับัอนุญาต
	 แล่ะคำาแนะนำาในกัารแจำ้งบััตรหายโดยท่ันท่ี
ท่ิาน้ต้องื่แจ้งื่ให้บัริษััทิทิราบัโดยทิัน้ท่ิ	 หากำทิ่าน้เช้่�อว่าเลข้รหัสประจำาตัว

หร่อบััตรข้องื่ท่ิาน้ได้สูญหาย	 ถูกำโจรกำรรม	หร่อลักำลอบัน้ำาไปใช้้โดยไม่ได้ 

รับัอนุ้ญาต	ท่ิาน้ไม่ต้องื่รับัผิดต่อรายกำารค่าใช้้จ่ายจากำกำารใช้้กำารเบิักำถอน้

เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	ท่ิ�เกิำดข่้�น้หลังื่จากำท่ิาน้ได้แจ้งื่ให้บัริษััทิทิราบัถ่งื่กำารสูญหาย	 

ถูกำโจรกำรรมหร่อลักำลอบัน้ำาไปใช้้ซ่์�งื่เลข้รหัสประจำาตัว	 หร่อบััตรข้องื่ท่ิาน้	 

ทัิ�งื่น่้�	 โดยม่เง่ื่�อน้ไข้ว่าท่ิาน้ได้ใช้้ความระมัดระวังื่ตามสมควรแล้วใน้กำาร

ป้องื่กัำน้ไม่ให้เลข้รหัสประจำาตัวข้องื่ท่ิาน้สูญหาย	ถูกำโจรกำรรม	หร่อลักำลอบั

น้ำาไปใช้้	ท่ิาน้ควรติดต่อกัำบัฝ่ายบัริกำารลูกำค้าข้องื่บัริษััทิ	เพ่�อแจ้งื่กำารสูญหาย

หร่อกำารโจรกำรรมบััตรหร่อเลข้รหัสประจำาตัวข้องื่ท่ิาน้

• 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 Service 

Office to report a loss or theft of the Card or your PIN.
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8.	 สำัญญาท่ี�ท่ำาไว้กั่อน	
ข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้กำารใช้้บัริกำารกำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	 น่้�เป็น้

สัญญาเพิ�มเติมจากำข้้อกำำาหน้ดและเง่ื่�อน้ไข้กำารใช้้บััตรอเมริกัำน้	 เอ็กำซ์์เพรส

ข้องื่ท่ิาน้	 (สัญญาหลักำ)	 ใน้กำรณ่ท่ิ�ม่ข้้อความใดใน้สัญญาน่้�ขั้ดหร่อแย้งื่กัำบั

สัญญาหลักำ	ให้ใช้้ข้้อความใน้สัญญาน่้�เป็น้หลักำสำาหรับัรายกำารท่ิ�เก่ำ�ยวข้้องื่

กัำบับัริกำารกำารเบิักำถอน้เงิื่น้สดล่วงื่หน้้า	ข้องื่ท่ิาน้

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

American Express Platinum 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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