ใบสมัครบัตรเสริม บัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส®
ใช ขาพเจาตองการสมัครบัตรเสริมบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส
หมายเลขสมาชิกบัตรหลัก

ชื่อและนามสกุลสมาชิกบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการพิจารณา
• สำเนาบัตรประชาชนของผูส มัครบัตรเสริม (ทัง้ ดานหนาและดานหลังบัตร) โดยขีดฆาหรือปดทับขอมูลทีร่ ะบุศาสนาและหมูโ ลหิต (ถามี) ในกรณีเปนชาวตางชาติ
โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน
• สำเนาทะเบียนบาน (สำหรับผูส มัครคนไทย)
• *ภาพถายหนาเต็มของตัวเอง หันหนาตรงมองกลองถายคูก บั บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (ดานทีม่ ภี าพถายของคุณ)
หมายเหตุ
• กรณีทท่ี อ่ี ยูป จ จุบนั แตกตางจากทีอ่ ยูใ นบัตรประชาชนหรือทีอ่ ยูต ามทะเบียนบาน โปรดแนบสำเนาของหลักฐานยืนยันทีอ่ ยูป จ จุบนั
ตัวอยางสำหรับหลักฐานยืนยันทีอ่ ยูป จ จุบนั ในประเทศไทยตามดานลาง
• สำเนาของสัญญาเชาทีอ่ ยูอ าศัย เชน คอนโด อะพารตเมนต
• สำเนาของใบเรียกเก็บเงิน ใบแจงหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงินทีร่ ะบุทอ่ี ยูป จ จุบนั แบบเต็ม (ซึง่ ออกมาแลวไมเกิน 3 เดือน) ตัวอยางเชนใบแจงหนีค้ า สาธารณูปโภค คาโทรศัพท เอกสารอืน่ ๆ ทีอ่ อกโดย
ระบบอัตโนมัตทิ ร่ี ะบุชอ่ื และทีอ่ ยูป จ จุบนั แบบเต็ม (ซึง่ ออกมาแลวไมเกิน 3 เดือน)
*ขอแนะนำสำหรับการสงภาพถาย
ภาพถายของคุณเปนสวนสำคัญอยางยิง่ สำหรับการระบุและตรวจสอบตัวตน กรณุาอานรายละเอียดดานลางสำหรับการเตรียมภาพถายทีถ่ กู ตองเพือ่ หลีกเลีย่ งความลาชา ภาพถายของคุณตองประกอบดวย
• ใบหนาเต็ม จะตองเห็นชัดตามมาตรฐานของการถายรูปเพือ่ ใชยน่ื วีซา หรือเพือ่ ใชในหนวยงานของรัฐบาล
• บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง จะตองไมบดบังใบหนารวมถึงบริเวณหู
คำแนะนำทัว่ ไปสำหรับการกรอกใบสมัครบัตร:
• ผูส มัครบัตรเสริมจะตองมีอายุไมตำ่ กวา 20 ปบริบรู ณ
• โปรดเซ็นรับรองสำเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ โดยลายเซ็นจะตองเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร
• หากตองการแกไขขอมูล ใหขดี ฆาขอมูลเดิมและเขียนขอมูลใหม พรอมเซ็นกำกับทุกแหงทีม่ กี ารแกไข กรุณาอยาใชนำ้ ยาลบคำผิด
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคนื ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาแกผสู มัครในทุกกรณี
• อเมริกนั เอ็กซเพรส ขอสงวนสิทธิใ์ นการอนุมตั บิ ตั รขัน้ สุดทาย
1

รายละเอียดผูสมัครบัตรเสริม

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 24 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
เลขที่บัตรประชาชน

วัน/เดืิอน/ปเกิด

โทรศัพทที่บาน

โทรศัพทมือถือ

/

/

อีเมล

ความสัมพันธกับสมาชิกบัตรหลัก
สำหรับสัญชาติไทยเทานั้น
ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากดานบน)
รหัสไปรษณีย
สำหรับชาวตางชาติเทานั้น

สัญชาติ

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย (หากไมมีโปรดระบุที่อยูปจจุบันที่อาศัยอยู)
รหัสไปรษณีย
รายละเอียดการทำงาน
ชื่อบริษัท

อายุการทำงาน

ที่อยูที่ทำงาน
โทรศัพท (ทีท่ ำงาน)

รหัสไปรษณีย
ตำแหนง
ทานเคยเปนขาราชการของหนวยงานราชการหรือไม ?
 ไมเคย
 เคย หนวยงาน
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ประเภทธุรกิจ

อาชีพ
รายไดหลักตอป (บาท)

ตำแหนง

สิ้นสุดสถานภาพ

(เดือนและป)
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2

รายละเอียดผูสมัครบัตรเสริม

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 24 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
เลขที่บัตรประชาชน

วัน/เดืิอน/ปเกิด

โทรศัพทที่บาน

โทรศัพทมือถือ

/

/

อีเมล

ความสัมพันธกับสมาชิกบัตรหลัก
สำหรับสัญชาติไทยเทานั้น
ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน
รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากดานบน)
รหัสไปรษณีย
สำหรับชาวตางชาติเทานั้น

สัญชาติ

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย (หากไมมีโปรดระบุที่อยูปจจุบันที่อาศัยอยู)
รหัสไปรษณีย
รายละเอียดการทำงาน
ชื่อบริษัท

อายุการทำงาน

ที่อยูที่ทำงาน
โทรศัพท (ทีท่ ำงาน)

รหัสไปรษณีย
ตำแหนง
ประเภทธุรกิจ
ทานเคยเปนขาราชการของหนวยงานราชการหรือไม ?
 ไมเคย
 เคย หนวยงาน

อาชีพ
รายไดหลักตอป (บาท)

ตำแหนง

สิ้นสุดสถานภาพ

(เดือนและป)

ขอกำหนดและเง�อนไข

เรียน บริษทั อเมริกนั เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
ขาพเจาและสมาชิกบัตรเสริม (ถามี) ขอรับรองวา ขอมูลในใบสมัครนี้เปนความจริงและถูกตอง โดยการลงนามในใบสมัครนี้ ขาพเจาขอใหทาน
เปดบัญชีบตั รทองอเมริกนั เอ็กซเพรสในชือ่ ของขาพเจา และออกบัตรทองอเมริกนั เอ็กซเพรสใหแกขา พเจาและบัตรเสริมบัตรทองอเมริกนั เอ็กซเพรสใหแก
บุคคลผูมีชื่อปรากฏในใบสมัครนี้ บัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรสที่ออกนี้ใหตออายุและออกบัตรใหมทดแทนไปจนกวาจะมีการยกเลิก ขาพเจาตกลง
วาสมาชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรสจะตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัตรซึ่งออกตามคํารองขอของขาพเจา ขาพเจาตกลง
วาสมาชิกบัตรเสริมจะรับผิดชอบรวมกันและแทนกันกับสมาชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส สําหรับคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัตรเสริม
บัตรทองอเมริกนั เอ็กซเพรสดังกลาว ขาพเจาตกลงทีจ่ ะผูกพันตนตามเงือ่ นไขการเปนสมาชิกบัตรทีเ่ กีย่ วของกับบัตรทองอเมริกนั เอ็กซเพรสแตละใบ
เวนแตขา พเจาจะไดตดั บัตรแบงครึง่ แลวสงคืนใหแกทา น หากทานหรือขาพเจาฝายใดฝายหนึง่ ยกเลิกบัญชีของขาพเจา บัตรทองอเมริกนั เอ็กซเพรส
ทัง้ หมดทีอ่ อกภายใตบญ
ั ชีของขาพเจาจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ขาพเจาอนุญาตใหทา นตรวจสอบขอมูลในใบสมัครนีต้ ลอดจนรับและแลกเปลีย่ นขอมูล
เกีย่ วกับขาพเจาจากหนวยงานอางอิงได ขาพเจาเขาใจวาขอมูลทีท่ า นมอบใหแกบริษทั ขอมูลเครดิตจะเขาถึงไดโดยองคกรอืน่ ๆ ดวยเพือ่ วัตถุประสงค
ในการพิจารณาอนุมตั ิ คงไว หรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขผลิตภัณฑสนิ เชือ่ แกขา พเจาหรือบุคคลใด ๆ ทีข่ า พเจาเปนผูค าํ้ ประกันให (การตัดสินใจเกีย่ วกับสินเชือ่ )
ขาพเจาอนุญาตใหทานและบริษัทในเครือติดตอแหลงขอมูลเหลานี้เพื่อขอขอมูลไดทุกเวลาและใชขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับขาพเจา รวมถึงขอมูลจาก
ใบสมัครนีแ้ ละขอมูลทีไ่ ดรบั จากบริษทั ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงอืน่ ๆ เพือ่ วัตถุประสงคในการตัดสินใจเกีย่ วกับสินเชือ่ และการบริหารจัดการ
เกีย่ วกับบัตร และแบงปนขอมูลดังกลาวแกกนั และกัน
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ข อ ความสํา คั ญ : โดยการลงนามข า งล า งนี้ ข า พเจ า ยอมรั บ ข อ กํา หนดและเงื่ อ นไขทั้ ง หมดของบั ต รทองอเมริ กั น เอ็ ก ซ เ พรส ที่ อ อกโดย
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด รวมถึงขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในใบสมัครนี้และที่ระบุไวที่ https://go.amex/chargecard_tcs
(“ขอกําหนดและเงื่อนไข”)
ขอควรระวัง!! บัตรมีคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด หากชำระไมครบหรือ ชำระลาชา จะถูกเรียกเก็บคาปรับ
ในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม
1

ลายมือชื่อ สมาชิกบัตรหลัก
วันที่ ว ว /

(

ดด

/ ปปปป

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 1

วันที่ ว ว /

(

ดด

/ ปปปป

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )

ในกรณีที่ผูสมัครบัตรเสริม 1 มีอายุนอยกวา 20 ป ณ วันที่ยื่นใบสมัครนี้ ใบสมัครตองลงนามโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา
ของผูสมัครบัตรเสริม
ลงนามโดย

วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

ดด

/ ปปปป

(ชื่อผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา)

ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของ

(ชื่อผูเยาว)

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 2

วันที่ ว ว /

(

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )

ในกรณีที่ผูสมัครบัตรเสริม 2 มีอายุนอยกวา 20 ป ณ วันที่ย่นื ใบสมัครนี้ ใบสมัครตองลงนามโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา
ของผูสมัครบัตรเสริม
ลงนามโดย

วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

(ชื่อผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา)

ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของ

(ชื่อผูเยาว)

โปรดยืน่ เอกสารตอไปนี้ ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของผูส มัครบัตรเสริม เพือ่ เปน
หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย/บิดา/มารดากับผูสมัครบัตรเสริม
• สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครบัตรเสริมที่ระบุชื่อบิดา/มารดา หรือ สําเนาของหนังสือรับรองอํานาจปกครองบุตร (ป.ค. 14)
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การคุมครองขอมูลและการใชขอมูลสวนบุคคล

1. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยเรา
โดยหลักการทั่วไป เราเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย (“ประมวลผล”) “ขอมูลสวนบุคคล” ของทาน ซึ่งหมายถึงขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
ซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ ในการดําเนินงานของเรา
ตัวอยางของขอมูลสวนบุคคล ไดแก
กิจกรรมการประมวลผล

รายละเอียด

ขอมูลการติดตอ

ชื่อ อีเมล เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ ที่อยู และอื่น ๆ

ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว

หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน รายละเอียดเกีย่ วกับการจางงาน ขอมูล
เกี่ยวกับประวัติสวนตัวของทาน และอื่น ๆ

ขอมูลทางการเงิน/ขอมูลเครดิต

หมายเลขบัตร ชื่อที่ระบุบนบัตร รายการใชจาย และอื่น ๆ

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/บริการ

ขอมูลใด ๆ ที่ไดแจงและ/หรือใหแกเอเม็กซ ในขณะที่สมัครเพื่อรับผลิตภัณฑหรือบริการ
และระหวางการใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของทาน และอื่น ๆ

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว

ประวัตอิ าชญากรรม – ในบางกรณี เราอาจมีความจําเปนทีจ่ ะตองประมวลผลขอมูลประวัติ
อาชญากรรมของทานเมื่อทานสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑหรือบริการจากเรา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – ในบางกรณี เราอาจมีความจําเปนทีจ่ ะตองเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ระบุในบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
เชน การเขาทําสัญญากับทาน หรือการดําเนินการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตน
ของลูกคา (Know Your Customer หรือ KYC)
ดวยเหตุนี้ เราไมมเี จตนาทีจ่ ะเก็บขอมูลสวนบุคคลทีม่ คี วามออนไหวทีป่ รากฎในบัตรประจํา
ตัวประชาชนของทาน เชน ศาสนาและ/หรือหมูโ ลหิต ดังนัน้ เราจะขอใหทา นลบ ขีดฆา หรือ
ปดทับขอมูลที่ระบุศาสนาและหมูโลหิตของทาน พรอมลงนามกํากับในจุดที่ดําเนินการ
ดังกลาวกอนที่จะสงมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานใหแกเรา นอกเสียแตวา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานจะตองใชนําสงแกหนวยงานราชการตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของหรือตามคําสัง่ ของหนวยงานราชการนัน้ ๆ หรือการประมวลผลขอมูลสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนนั้นไมตองอาศัยความยินยอมจากทาน
ในกรณีทเี่ ราไดรบั สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั มีขอ มูลสวนบุคคลทีม่ คี วามออนไหว
ปรากฎอยู เราอาจจะลบ ขีดฆา หรือปดทับขอมูลทีร่ ะบุศาสนาและหมูโ ลหิตของทานในเวลา
ใด ๆ จากเอกสารดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ที่กําหนดใหเราเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินการใหบริการเทานั้น

2. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
โดยหลักการทัว่ ไป เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยตรงจากทาน เมือ่ ทานสมัครเพือ่ รับผลิตภัณฑหรือบริการจากเรา เชน ในระหวาง
การใชงานบัญชีของทาน ซึ่งขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานเปนผูมอบใหเมื่อเรารองขอผานใบสมัคร
นอกจากนี้ ในบางกรณี ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกเก็บรวบรวมจากวิธีการอื่น ดังนี้
(1) ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดแตเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
(รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทีท่ ําแบรนดรว มกัน) ของบริษทั ทีอ่ ยูใ นกลุม อเมริกนั เอ็กซเพรส ทัว่ โลก (“บริษทั ในกลุม เอเม็กซ”) ทีเ่ ปนผูแ นะนํา
ทานใหแกเรา
(2) ขอมูลสวนบุคคลของทานที่เปนขอมูลสาธารณะ
ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลบางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”)
หากเรามีความจําเปนที่จะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากผูที่เปนผูเยาว (อายุนอยกวา 20 ปและยังมิไดสมรสตามกฎหมาย)
ผูไรความสามารถ และ/หรือผูเสมือนไรความสามารถตามกฎหมาย และการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลดังกลาว
ตองอาศัยความยินยอม เราจะไมประมวลผลขอมูลเหลานี้จนกวาจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลดังกลาว และ/หรือผูปกครอง
ผูอนุบาล หรือผูพิทักษของเจาของขอมูล (แลวแตกรณี)
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หากขอมูลสวนบุคคลของทานจําเปนสําหรับการเขาทําสัญญากับเอเม็กซ เพื่อการดําเนินการตามสิทธิและหนาที่ของเราภายใตสัญญา
ระหว า งท า นและเอเม็ ก ซ และ/หรื อ เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ยวข อง หากท านไม ยิ นยอมให เ ราเก็ บรวบรวม ใช หรื อ เป ด เผย
ขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามเหตุผลขางตน หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานที่จําเปน
(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถใชบัตรของทาน และ/หรือ
ใชผลิตภัณฑและบริการของเอเม็กซได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตรของทาน และ/หรือผลิตภัณฑและบริการของเอเม็กซ
หากเราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานนอกเหนือจากที่ระบุในขอกําหนดนี้ เราจะแจงทานใหทราบถึงการเก็บรวบรวมและ
/หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และอาจขอความยินยอมจากทาน (หากจําเปน) ตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้และพระราชบัญญัติฯ
3. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
โดยหลักการทั่วไป เราจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
กิจกรรมการประมวลผล
การเขาทําสัญญา
หรือกอตั้งนิติสัมพันธ
ระหวางเอเม็กซและทาน

รายละเอียด
ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจตองใชเพื่อประมวลผลโดยเอเม็กซเพื่อดําเนินการตาม
คําขอของทานที่จะเขาทําสัญญากับเอเม็กซ ตัวอยางเชน เมื่อทานใหขอมูลสวนบุคคล
แกเราผานใบสมัคร เอเม็กซจะตองพิจารณาขอมูลสวนบุคคลของทานในการอนุมัติและ
ออกบัตรใหแกทาน และเมื่อทานสมัครใชผลิตภัณฑและ/หรือบริการของเอเม็กซ
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
• ขอมูลเพื่อการติดตอ
• ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
• ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
• ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
• ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว (ไดแก ประวัติอาชญากรรม และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน)
ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
• ฐานสัญญา

การดําเนินการตามสิทธิและหนาที่
ของเราภายใตสัญญาระหวางทาน
และเอเม็กซ

เอเม็กซมีความจําเปนที่จะตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อการดําเนินการ
ตามสิทธิและหนาที่ของเราภายใตสัญญาระหวางทานและเอเม็กซ
ตัวอยางของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลมีดังนี้
• การสงมอบสินคาและบริการของเราใหแกทาน การจัดการ การบริหาร
และการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีของทาน
• การวิเคราะหขอมูลเครดิต และการออกบัตรใด ๆ
• การจัดการสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยที่ทานสมัครไว
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
• ขอมูลเพื่อการติดตอ
• ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
• ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
• ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
• ฐานสัญญา

การบริหารจัดการการดําเนินงาน
ทางธุรกิจของเอเม็กซ

เอเม็กซอาจมีความจําเปนและความชอบธรรมที่จะตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ของทาน เพื่อวัตถุประสงคบางประการ
เอเม็กซมีความจําเปนที่จะตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อการดําเนินการ
ตามสิทธิและหนาที่ของเราภายใตสัญญาระหวางทานและเอเม็กซ
ตัวอยางของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลมีดังนี้
• การประมวลผลและการเก็บรวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน
• การวิเคราะหขอมูล การวิจัย และการวิเคราะห
• การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบ
และบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา
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• การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของเรา รวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสี่ยงดาน
เครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง และความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงาน
• การซื้อ ขาย เชา ควบรวมกิจการ หรือการรวมกิจการอื่น ๆ การจําหนายจายโอน หรือ
การใหกูยืมเงินของบริษัทในกลุมเอเม็กซใด ๆ หรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือของ
ธุรกิจหรือสินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
• ขอมูลเพื่อการติดตอ
• ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
• ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
• ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
• ฐานประโยชนอันชอบธรรม
การระบุตัวตนและพิสูจนทราบ
ตัวตนของลูกคา (Know Your
Customer หรือ KYC)

เมื่อทานเขาทําสัญญากับเอเม็กซ เชน เมื่อทานสมัครเพื่อใชผลิตภัณฑหรือบริการ เอเม็กซ
มีความจําเปนทีจ่ ะตองดําเนินการ KYC เพือ่ ระบุตวั ตนและพิสจู นทราบตัวตนของทาน และ
ตรวจสอบวาขอมูลเปนปจจุบัน
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
• ขอมูลเพื่อการติดตอ
• ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
• ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
• ฐานประโยชนอันชอบธรรม

การโฆษณาและทําการตลาด
สินคาและบริการ

เอเม็กซอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการโฆษณาและทําการตลาดสินคา
และบริการของเรา และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราทีเ่ ปนบุคคลภายนอก
เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่น ๆ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของทานในการระบุผลิตภัณฑ
และบริการทีท่ า นอาจสนใจ และนําเสนอใหทา นผานทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท ขอความ
SMS อินเตอรเน็ตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
เราอาจติดตอทานเปนครัง้ คราวเพือ่ ตรวจสอบวาขอมูลทีเ่ ราเก็บรวบรวมเกีย่ วกับความสนใจ
ทางการตลาดของทานยังเปนปจจุบัน
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
• ขอมูลเพื่อการติดตอ
• ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
• ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
• ฐานประโยชนอันชอบธรรม
• ฐานความยินยอม
(แลวแตกรณี)

การปฏิบัติตามขอกําหนด
ทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ
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ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจจําเปนในการประมวลผลภายใตหนาที่และขอกําหนดทาง
กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับเรา เชน พระราชบัญญัติฯ พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎของธนาคารแหงประเทศไทย และเพื่อปฎิบัติ
ตามคําสั่ง ประกาศ คํารองขอบังคับตามกฎหมายและตามกฎหมายอื่น ๆ
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ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
• ขอมูลเพื่อการติดตอ
• ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
• ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
• ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
• ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
• ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
• ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
• ฐานความยินยอมโดยชัดแจง สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหวที่ไมสามารถใชฐานการปฏิบัติตามกฎหมายได
การกอตั้งสิทธิ ใชสิทธิ ปฏิบัติตาม
หรือตอสูขอเรียกรองทางกฎหมาย

ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกประมวลผลในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของกระบวนการกอตัง้
สิทธิ ใชสิทธิ ปฏิบัตติ าม หรือตอสูขอเรียกรองทางกฎหมาย
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
• ขอมูลเพื่อการติดตอ
• ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
• ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
• ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
• ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกอตั้งสิทธิ ใชสิทธิ ปฏิบัติตาม หรือตอสูขอเรียกรอง
ทางกฎหมาย
ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
• ฐานการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ที่มีความออนไหว
• ฐานประโยชนอันชอบธรรม สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

4. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางเวลาที่ทานใชผลิตภัณฑและ/หรือบริการของเรา ทานจะแจงใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน และชวยเหลือเราในการตรวจสอบใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ
รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารองขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส
(ซึ่งอาจมีเปนครั้งคราว) ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให
5. สมาชิกบัตรเสริม
ในกรณีที่เราไดรับการรองขอใหออกบัตรเสริม:
(ก) ทานยินยอมใหเราเปดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับสถานะบัญชีของทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงรายละเอียดธุรกรรม ยอดเงินคางชําระ
และรายละเอียดของเงินเกินกําหนดชําระใด ๆ ใหสมาชิกบัตรเสริมทราบ
(ข) ทานยินยอมใหสมาชิกบัตรเสริมมอบขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทานใหแกเราเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบตัวตนเพิ่มเติม
เพื่อการลงทะเบียนรับบริการออนไลน และเพื่อการเขาถึงบริการที่ไดรับการปรับปรุงและบริการใหม และ
(ค) สมาชิกบัตรเสริมจะไมไดรบั อนุญาตใหแกไขเปลีย่ นแปลงขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ของทานโดยไมไดรบั ความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน
6. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก
ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก (รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล
ภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณีที่ทานซื้อสินคาและ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกนั้น
ทราบและไดรับความยินยอมที่จําเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว สําหรับ
การเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดนี้ และไดรับ
ความยินยอมทีม่ ผี ลตามกฎหมายทีจ่ ําเปนทัง้ หมด (หากจําเปน) เพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (รวมถึงพระราชบัญญัตฯิ ) จากบุคคลภายนอก
เพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นแกเรา และ/หรือเพื่อใหเราหรือคูสัญญาอื่นที่ไดรับขอมูลสวนบุคคลนั้นประมวลผล ในสวนที่เกี่ยวกับ
สมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใชรายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาดหรือการเปดเผย
ขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไข
Supp_GoldRCP_T1/23
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7. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่เกี่ยวของกับ
วิธีการติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจใน
คุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา
8. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรบั การเปดเผยตอบุคคลภายนอกเพือ่ วัตถุประสงคทรี่ ะบุในขอกําหนดและเงือ่ นไขนี้ บุคคลภายนอกดังกลาว
รวมถึงบุคคลดังตอไปนี้
(ก) บริษัทในกลุมเอเม็กซ
(ข) บุคคลใด ๆ ที่มีชื่อหรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที่ออกใหแกทาน
(ค) บุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลธุรกรรมซึ่งนําสงโดยสถานธุรกิจบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรสที่ทานใชบัตรทั่วโลก
(ง) ผูประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคาหรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานธุรกิจ) ที่รับบัตรในการชําระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ
(ซ) บุคคลตาง ๆ ที่แจกจายบัตร
(ฌ) พันธมิตรที่ทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซตามที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน
(ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ
(ฎ) บุคคลใดก็ตามที่เราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ
(ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ และ/หรือ
(ฐ) หนวยงานราชการ หนวยงานที่มีอํานาจควบคุม ศาลและเจาพนักงาน
9. การสงขอมูลระหวางประเทศ
ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงในหรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุ
ในขอกําหนดและเงื่อนไข
ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจทางกฎหมายที่อาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ อยางไรก็ตาม เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันตามพระราชบัญญัติฯ
10. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่บรรยายในขอกําหนดและเงื่อนไขนี้ เปนระยะเวลาเทาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา และในขณะที่ทานมีนิติสัมพันธกับเรา เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวตลอดอายุสมาชิกบัตร
ของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของทาน เวนแตกฎหมายที่ใชบังคับจะกําหนดเปนประการอื่น
11. สิทธิของทาน
ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมีสิทธิที่จะ:
(ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมีขอ หามมิใหเพิกถอนความยินยอมตาม
กฎหมายหรือสัญญาที่เปนประโยชนแกทาน
(ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูลที่เรามีอยูเกี่ยวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อาจใช
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม
(ค) ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอานไดไปยังบุคคลอื่น ในกรณีที่สามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ
หรือขอรับขอมูลสวนบุคคลทีเ่ ราสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลอืน่ โดยตรง เวนแต
โดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได
(ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ
(จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ
(ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทานยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
(ซ) ยื่นคํารองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจางหรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกตามพระราช
บัญญัติฯ
ทานตกลงวา เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพือ่ ครอบคลุมคาใชจา ยในการปฏิบตั ติ ามคํารองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน
โปรดสงคํารองเปนหนังสือมายังเจาหนาทีค่ มุ ครองขอมูลสวนบุคคลซึง่ ใหรายละเอียดไวในขอ 12 (เจาหนาทีค่ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง
Supp_GoldRCP_T1/23
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12. ขอมูลการติดตอ
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด
ที่อยู อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
หากทานมีคําถามเกีย่ วกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตองการขอใชสทิ ธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
โปรดติดตอเจาหนาทีค่ มุ ครองขอมูลสวนบุคคลโดยทําเปนหนังสือสงมาทีเ่ จาหนาทีค่ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล บริษทั อเมริกนั เอ็กซเพรส
(ไทย) จํากัด สํานักงานเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือทานสามารถติดตอเจาหนาที่แผนกบริการสมาชิกบัตรไดที่หมายเลข
ที่ระบุดานหลังบัตรของทานเพื่อประสานงานกับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของเราตอไป
โดยการลงนามขางลางนี้ ขาพเจายอมรับและใหความยินยอมสําหรับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใดๆ ตามที่
ระบุขางตน
2

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรหลัก

วันที่ ว ว /

(

ดด

/ ปปปป

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 1

วันที่ ว ว /

(

ดด

/ ปปปป

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 2

วันที่ ว ว /

(

ดด

/ ปปปป

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )

ชองทางสำหรับรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็น

หากทานตองการใหคาํ แนะนําหรือตองการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการของเรา กรุณาติดตอแผนกบริการลูกคาของเราที่โทร. 0 2273 5500 หรือ
ศูนยคมุ ครองผูใ ชบริการทางการเงินภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย โทร. 1213 โทรสาร 0 2283 6151 อีเมล: fcc@bot.or.th
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รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอ�นๆ (1)
1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอื่นๆ
ดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
คาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการใชวงเงินหรือคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด
2. อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (2) (3)
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (3)

ไมมี
ไมมี
16% ตอปของยอดคางชำระ
วันที่สรุปยอดรายการ
ไมมี
3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
ไมมีการเรียกเก็บดอกเบี้ย

แรกเขา (ครั้งเดียว)

ประเภทบัตร

รายป (บาทตอป)

บัตรหลัก

บัตรเสริม

บัตรหลัก

บัตรเสริม

สมาชิกทั่วไปบัตรทองอเมริกัน เอ็กซเพรส

800

ไมมี

3,000

2,450

สมาชิกที่เขารวมรายการ เม็มเบอรชิป รีวอรด พลัส เพิ่ม

934.58

ไมมี

934.58

ไมมี

6. คาธรรมเนียมในการชำระเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชำระที่จุดบริการรับชำระ ณ อเมริกัน เอ็กซเพรส
ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย
ชำระเงินผานเคานเตอรและชองทางอิเล็กทรอนิกส (เอทีเอ็ม อินเตอรเน็ต บริการทางโทรศัพท) ของธนาคารพาณิชยที่รวมรายการ
ธนาคารพาณิชย
ที่รวมรายการ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารยูโอบี

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล(4) (บาท / ครั้ง)

เขตตางจังหวัด (บาท / ครั้ง)

เคานเตอร

เอทีเอ็ม

(Mobile/Internet)

ออนไลน

ระบบโทรศัพทอตั โนมัติ

เคานเตอร

เอทีเอ็ม

(Mobile/Internet)

ออนไลน

ระบบโทรศัพทอตั โนมัติ

15
15

15
15
15
10
10

ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ

15
15

30
50
ไมมบี ริการ

ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ

30
25

ไมมบี ริการ

30
25
35
20
20

ไมมบี ริการ

15
10

7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม (บัตรทดแทน)
กรณีหาย/ชำรุด และอื่นๆ
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี (3)
9. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว
บัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม
10. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ไมคิดคาบริการ
ไมคิดคาบริการ
ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ
23.37 บาท / หนา
ไมคิดคาบริการ
ไมคิดคาบริการ

10

ไมมบี ริการ

30
20

11. คาปรับกรณีเช็คคืน (3)
12. คาติดตามทวงถามหนี้
13. คาธรรมเนียมในการชำระภาษีอากร
และคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการ
14. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน (5)

ไมมบี ริการ

20

ไมมบี ริการ

200 บาท / ครั้ง
ไมมี
ไมมี
รอยละ 2.5

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2564 เปนตนไปหรือรอบบัญชีหลังจากนั้น
กรณีการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม จะกระทําไดเฉพาะเครื่องเอทีเอ็มในประเทศไทยเทานั้น
คาธรรมเนียมตางๆ และคาปรับกรณีเช็คคืน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี
คาใชจายในสกุลเงินตางประเทศ ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอื่นนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยบริษัทในเครืออเมริกัน เอ็กซเพรส ไดแก AE Exposure
Management Limited (“AEEML”) การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรสดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซึ่งอาจไมใชวันที่ทานกอใหเกิดสินคาและบริการนั้นโดยขึ้นอยูกับเวลาที่
อเมริกัน เอ็กซเพรสไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีที่คาสินคาและบริการไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ AEEML จะแปลงสกุลเงินตราดังกลาวเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการทีเ่ ปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ AEEML จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง
ทานยอมรับและตกลงวาอัตราแลกเปลีย่ นที่ AEEML ใชอา งอิง ซึง่ เรียกวา American Express Exchange Rate นัน้ จะเปน (ก) อัตราทีเ่ ปนไปตามกฎหมาย หรือใชโดยจารีตประเพณีในทองถิน่ ทีย่ อดคาใชจา ยนัน้
เกิดขึ้น หรือในกรณีที่ไมเกี่ยวของ (ข) อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางธนาคารที่ AEEML เลือกจากแหลงที่เปนที่ยอมรับในทางธุรกิจในวันทําการกอนหนาวันที่ดาํ เนินการบันทึกคาสินคาและบริการ จากนั้น
อเมริกนั เอ็กซเพรสจะบวกคาความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินในอัตรารอยละ 2.5 อนึง่ American Express Exchange Rate จะถูกกําหนดทุกวัน ตัง้ แตวนั จันทรถงึ วันศุกร รวมถึงวันหยุดทําการของธนาคาร ยกเวน
วันที่ 1 มกราคม และ 25 ธันวาคม ในกรณีทที่ า นซือ้ สินคาหรือบริการในเงินสกุลอืน่ ทีไ่ มใชเงินบาท ทานอาจไดสทิ ธิเลือกทีจ่ ะใหบคุ คลทีส่ าม (เชน รานคา) เปนผูแ ปลงยอดคาใชจา ยเปนสกุลเงินบาทกอนทีจ่ ะมีการ
เรียกเก็บจากอเมริกนั เอ็กซเพรส หากทานเลือกใหมกี ารแปลงคาเงินเชนนี้ อัตราแลกเปลีย่ นสําหรับการแปลงคาเงิน และคาคอมมิชชัน่ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ จะถูกกําหนดโดยบุคคลทีส่ ามนัน้ ทัง้ นี้ อเมริกนั เอ็กซเพรส
จะไมบวกคาความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินอัตรารอยละ 2.5 บนยอดคาใชจา ยนัน้
ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดทาง www.americanexpress.com/thailand หรือติดตอแผนกบริการสมาชิกบัตร

บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
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388 อาคารเอสพี ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
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