
ประวัติการเปนสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ของทาน

ทานเปนสมาชิกปจจุบันของบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส หรือไม

กรุณาระบุหมายเลขบัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ของทาน  ไมใช   ใช

รายละเอียดการทำงาน (ผูสมัครบัตรควรมีรายไดไมต่ำกวา 1.2 ลานบาทตอป)

ชื่อบริษัท อายุการทำงาน

ที่อยูที่ทำงาน

รหัสไปรษณีย อาชีพโทรศัพท (ท่ีทำงาน)

รายไดหลักตอป (บาท)ตำแหนง ประเภทธุรกิจ

ชื่อธนาคาร สาขา

หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี

ขอมูลทางการเงิน (โปรดกรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารหลัก)

ตำแหนง สิ้นสุดสถานภาพ (เดือนและป)

ทานเคยเปนขาราชการของหนวยงานราชการหรือไม ?

  ไมเคย

  เคย หนวยงาน

รายละเอียดสวนบุคคล (ผูสมัครบัตรหลักจะตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ)

สำหรับสัญชาติไทยเทานั้น

ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากดานบน)

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสไปรษณีย

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย (หากไมมีโปรดระบุที่อยูปจจุบันที่อาศัยอยู)

สำหรับชาวตางชาติเทานั้น สัญชาติ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

อีเมลโทรศัพทที่บาน โทรศัพทมือถือ

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 24 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

  นาย   นาง   นางสาว

เลขที่บัตรประชาชน วัน/เดืิอน/ปเกิด / /

ใบสมัคร

บัตรแพลทินัม
®

ภาษาที่เลือกสำหรับการรับเอกสาร (โปรดระบุ)

  ไทย   อังกฤษ

สถานที่สงบัตร (โปรดระบุ)

  ที่อยูปจจุบัน   ที่ทำงาน

สถานที่สงใบเรียกเก็บเงิน (โปรดระบุ)

  ที่อยูปจจุบัน   ที่ทำงาน
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บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด อาจสงการส่ือสารทางการตลาดไปยังทานเปนคร้ังคราว โปรดทําเคร่ืองหมายในชองขางลางหากทานไมประสงคจะรับสารทางการตลาดใดๆ 
จากบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด

 ขาพเจาไมประสงคจะรับการส่ือสารทางการตลาดใด ๆ จากบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด ทานสามารถปรับปรุงแกไขขอมูลความประสงคท่ีจะรับสารทางการตลาดของทานไดทุกเวลาโดยการ:
 • ติดตอเจาหนาท่ีดูแลลูกคาของเราท่ีหมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ
 • ล็อกอินเขาบัญชีของทานท่ี www.americanexpress.com/thailand



ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากดานบน)

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับสัญชาติไทยเทานั้น

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

อีเมลโทรศัพทที่บาน โทรศัพทมือถือ

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 24 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

  นาย   นาง   นางสาว

เลขที่บัตรประชาชน วัน/เดืิอน/ปเกิด / /

ความสัมพันธกับผูสมัครบัตรหลัก

ตำแหนง สิ้นสุดสถานภาพ (เดือนและป)

ทานเคยเปนขาราชการของหนวยงานราชการหรือไม ?

  ไมเคย
  เคย หนวยงาน

ชื่อบริษัท อายุการทำงาน

ที่อยูที่ทำงาน

รายไดหลักตอป (บาท)ตำแหนง ประเภทธุรกิจ

รายละเอียดการทำงาน

อาชีพโทรศัพท (ท่ีทำงาน)รหัสไปรษณีย

รายละเอียดผูสมัครบัตรเสริม1

ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากดานบน)

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับสัญชาติไทยเทานั้น

รหัสไปรษณีย

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย (หากไมมีโปรดระบุที่อยูปจจุบันที่อาศัยอยู)

สำหรับชาวตางชาติเทานั้น สัญชาติ

ตำแหนง สิ้นสุดสถานภาพ (เดือนและป)

ทานเคยเปนขาราชการของหนวยงานราชการหรือไม ?

  ไมเคย
  เคย หนวยงาน

ชื่อบริษัท อายุการทำงาน

ที่อยูที่ทำงาน

รายไดหลักตอป (บาท)ตำแหนง ประเภทธุรกิจ

รายละเอียดการทำงาน

อาชีพโทรศัพท (ท่ีทำงาน)รหัสไปรษณีย

รายละเอียดผูสมัครบัตรเสริม2

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

อีเมลโทรศัพทที่บาน โทรศัพทมือถือ

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 24 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

  นาย   นาง   นางสาว

เลขที่บัตรประชาชน วัน/เดืิอน/ปเกิด / /

ความสัมพันธกับผูสมัครบัตรหลัก

ทานสามารถสมัครบัตรเสริมไดสูงสุดถึง 2 ใบ
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รหัสไปรษณีย

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย (หากไมมีโปรดระบุที่อยูปจจุบันที่อาศัยอยูู)

สำหรับชาวตางชาติเทานั้น สัญชาติ



ขอกำหนดและเง�อนไข

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
ขาพเจาและสมาชิกบัตรเสริม (ถามี) ขอรับรองวา ขอมูลในใบสมัครน้ีเปนความจริงและถูกตอง โดยการลงนามในใบสมัครน้ี ขาพเจาขอใหทาน
เปดบัญชีบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรสในช่ือของขาพเจา และออกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรสใหแกขาพเจาและบัตรเสริมบัตรแพลทินัมอเมริกัน 
เอ็กซเพรสใหแกบุคคลผูมีช่ือปรากฏในใบสมัครน้ี บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีออกน้ีใหตออายุและออกบัตรใหมทดแทนไปจนกวาจะมีการยกเลิก 
ขาพเจาตกลงวาสมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรสจะตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากบัตรซ่ึงออกตามคํารองขอของขาพเจา 
ขาพเจาตกลงวาสมาชิกบัตรเสริมจะรับผิดชอบรวมกันและแทนกันกับสมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส สําหรับคาใชจายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากบัตรเสริม
บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรสดังกลาว ขาพเจาตกลงท่ีจะผูกพันตนตามเง่ือนไขการเปนสมาชิกบัตรท่ีเก่ียวของกับบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรสแตละใบ 
เวนแตขาพเจาจะไดตัดบัตรแบงคร่ึงแลวสงคืนใหแกทาน หากทานหรือขาพเจาฝายใดฝายหน่ึงยกเลิกบัญชีของขาพเจา บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส
ท้ังหมดท่ีออกภายใตบัญชีของขาพเจาจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ขาพเจาอนุญาตใหทานตรวจสอบขอมูลในใบสมัครน้ีตลอดจนรับและแลกเปล่ียนขอมูล
เก่ียวกับขาพเจาจากหนวยงานอางอิงได ขาพเจาเขาใจวาขอมูลท่ีทานมอบใหแกบริษัทขอมูลเครดิตจะเขาถึงไดโดยองคกรอ่ืน ๆ ดวยเพ่ือวัตถุประสงค
ในการพิจารณาอนุมัติ คงไว หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑสินเช่ือแกขาพเจาหรือบุคคลใด  ๆ ท่ีขาพเจาเปนผูค้ําประกันให (การตัดสินใจเก่ียวกับสินเช่ือ) 
ขาพเจาอนุญาตใหทานและบริษัทในเครือติดตอแหลงขอมูลเหลาน้ีเพ่ือขอขอมูลไดทุกเวลาและใชขอมูลใด ๆ เก่ียวกับขาพเจา รวมถึงขอมูลจาก
ใบสมัครน้ีและขอมูลท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงอ่ืน ๆ เพ่ือวัตถุประสงคในการตัดสินใจเก่ียวกับสินเช่ือและการบริหารจัดการ
เก่ียวกับบัตร และแบงปนขอมูลดังกลาวแกกันและกัน

 ใช ขาพเจาตองการรับบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส ใบที่สอง เพื่อแยกระหวางคาใชจายทางธุรกิจและคาใชจายสวนตัว

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส ใบที่สอง

กรุณาขีดเคร่ืองหมาย         ในชองหากทานตองการ
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ในกรณีท่ีผูสมัครบัตรเสริม 2 มีอายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีย่ืนใบสมัครน้ี ใบสมัครตองลงนามโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา 
ของผูสมัครบัตรเสริม

ในกรณีท่ีผูสมัครบัตรเสริม 1 มีอายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีย่ืนใบสมัครน้ี ใบสมัครตองลงนามโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา 
ของผูสมัครบัตรเสริม

โปรดยื่นเอกสารตอไปนี้ ลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของผูสมัครบัตรเสริม เพื่อเปน
หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย/บิดา/มารดากับผูสมัครบัตรเสริม
• สำเนาทะเบียนบานของผูสมัครบัตรเสริมที่ระบุชื่อบิดา/มารดา หรือ สำเนาของหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร (ป.ค. 14)

ขอควรระวัง!!  บัตรมีคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด หากชำระไมครบหรือ ชำระลาชา 
จะถูกเรียกเก็บคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม

ขอความสําคัญ: โดยการลงนามขางลางน้ี ขาพเจายอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ีออกโดย
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด รวมถึงขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในใบสมัครน้ีและท่ีระบุไวท่ี https://go.amex/chargecard_tcs 
(“ขอกําหนดและเง่ือนไข”)

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 1

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    

( )

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 2

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    

( )

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรหลัก

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    

( )

1

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    ลงนามโดย
(ชื่อผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา)

ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของ
(ชื่อผูเยาว)

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    ลงนามโดย
(ชื่อผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา)

ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของ
(ชื่อผูเยาว)

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง



ขาพเจายินยอมใหบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด ซ่ึงเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตนําขอมูลของขาพเจาท่ีไดรับจากบริษัท 

ขอมูลเครดิตเฉพาะสวนท่ีไมสามารถระบุตัวตน เชน ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชนรวมถึงขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุวาเปนขาพเจาได 

ไปใชเปนปจจัยหน่ึงในการจัดทําแบบจําลองดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกําหนดเทาน้ัน และใหคูฉบับ 

และบรรดาสําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารท่ีไดทําซ้ําข้ึนจากหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ี โดยการถายสําเนาถายภาพ 

หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิ 

ท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเม่ือใหความยินยอมแลวเจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได

นาย/นาง/นางสาว

ทำที่

หนังสือใหความยินยอมแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด ในการนำขอมูลที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตไปใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต

( )ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

ผูใหความยินยอม (ผูสมัครบัตรหลัก)2

( )ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

สำหรับเจาหนาที่อเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น:

พยาน
(เจาหนาที่)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวตางชาติ)
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หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล (สำหรับผูสมัครบัตรหลัก)

หมายเหตุ: ขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหน่ึงในการพิจารณาสินเช่ือของสถาบันการเงิน แตการเปดเผย
ขอมูลดังกลาว เปนสิทธิของเจาของขอมูลท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ได

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวตางชาติ)

( )ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

ผูใหความยินยอม
(ผูสมัครบัตรหลัก)

3

( )ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

พยาน
(เจาหนาที่)

สำหรับเจาหนาที่อเมริกัน เอ็กซเพรสเทานั้น:

นาย/นาง/นางสาว วัน/เดืิอน/ปเกิด / /

ทำที่ วันที่ / /

ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (“บริษัท”) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแกบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด 
ซ่ึงเปนสมาชิกหรือผูใชบริการของบริษัท เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหสินเช่ือการออกบัตรเครดิตตามคําขอสินเช่ือ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจา
ท่ีใหไวกับบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด ขางตน รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการทบทวนสินเช่ือ ตออายุสัญญาสินเช่ือ/บัตรเครดิต การบริหาร
และปองกันความเส่ียงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถือวาคูฉบับและบรรดาสําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ
โทรสารท่ีทําสําเนาข้ึนจากหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ี โดยการถายสําเนา ถายภาพ หรือ บันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการ
ใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน

วันที่ วว    /   ดด    /   ปปปป



การคุมครองขอมูลและการใชขอมูลสวนบุคคล

1. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยเรา
โดยหลักการท่ัวไป เราเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย (“ประมวลผล”) “ขอมูลสวนบุคคล” ของทาน ซ่ึงหมายถึงขอมูลเก่ียวกับบุคคล
ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ ในการดําเนินงานของเรา 
ตัวอยางของขอมูลสวนบุคคล ไดแก

ขอมูลการติดตอ ช่ือ อีเมล เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ ท่ีอยู และอ่ืน ๆ

ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน รายละเอียดเก่ียวกับการจางงาน ขอมูล
 เก่ียวกับประวัติสวนตัวของทาน และอ่ืน ๆ 

ขอมูลทางการเงิน/ขอมูลเครดิต หมายเลขบัตร ช่ือท่ีระบุบนบัตร รายการใชจาย และอ่ืน ๆ 

ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ/บริการ ขอมูลใด ๆ ท่ีไดแจงและ/หรือใหแกเอเม็กซ ในขณะท่ีสมัครเพ่ือรับผลิตภัณฑหรือบริการ 
 และระหวางการใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของทาน และอ่ืน ๆ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว ประวัติอาชญากรรม – ในบางกรณี เราอาจมีความจําเปนท่ีจะตองประมวลผลขอมูลประวัติ
 อาชญากรรมของทานเม่ือทานสมัครเพ่ือรับผลิตภัณฑหรือบริการจากเรา

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – ในบางกรณี เราอาจมีความจําเปนท่ีจะตองเก็บรวบรวม
 ขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีระบุในบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 
 เชน การเขาทําสัญญากับทาน หรือการดําเนินการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตน
 ของลูกคา (Know Your Customer หรือ KYC)

กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด

5/12Basic_PlatRCP_T1/23

หนังสืออนุญาตใหเปดเผยขอมูลเพ�อวัตถุประสงคทางการตลาด

ขาพเจารับทราบวาความยินยอมใหเปดเผยขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดของขาพเจาตามท่ีระบุดานลางน้ี ไมมีผลตอการพิจารณาอนุมัติ

ใบสมัครบัตรของขาพเจา ขอมูลท่ีขาพเจาใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรของขาพเจาอาจเปดเผยไดตามวิธีการเก็บรักษาขอมูลท่ีดี

ใหแกบุคคลท่ีสามตามท่ีระบุดานลางน้ี (“บุคคลท่ีสาม”) เพ่ือวัตถุประสงคในการโฆษณา ทําการตลาด และเสนอขายเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการของ

บุคคลท่ีสามใหแกขาพเจา ซ่ึงรวมไปถึงรายการสงเสริมการขายและขอเสนอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

 • บริษัท ชับบ สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

 • บริษัท สยามลิเบอรต้ี อินชัวรันซ โบรคเกอร  

 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 • บริษัท ไอ อา เอ็ม จํากัด

ขาพเจารับทราบวาขาพเจาสามารถยกเลิกความยินยอมท่ีขาพเจาใหไวเม่ือใดก็ได โดยลงช่ือเขาสูบัญชีบัตรออนไลน
เพ่ือต้ังคาท่ี https://www.americanexpress.com/thailand/th/ เพ่ือทำการยกเลิกการรับการส่ือสารทางการตลาดดานประกันภัยหรือแจงผาน ศูนย
บริการสมาชิกบัตรท่ีหมายเลขโทรศัพทท่ีปรากฎดานหลังบัตร

โปรดระบุเลือกความประสงคของทานในการใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแกบุคคลท่ีสามเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด

  ขาพเจาตกลงยินยอมใหเปดเผยขอมูลท่ีไดใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรแกบุคคลท่ีสาม เพ่ือวัตถุประสงคทาง 
  การตลาดตามท่ีระบุ ดานบนน้ี และขาพเจาประสงครับการส่ือสารทางการตลาดจากบุคคลท่ีสามเหลาน้ี

  ขาพเจาไมยินยอมใหเปดเผยขอมูลท่ีไดใหไวในใบสมัครน้ีและขอมูลเก่ียวกับบัญชีบัตรแกบุคคลท่ีสาม เพ่ือวัตถุประสงคทาง 
  การตลาดตามท่ีระบุดานบนน้ี และขาพเจาไมประสงครับการส่ือสารทางการตลาดจากบุคคลท่ีสามเหลาน้ี

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรหลัก

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    

( )

4

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง



2. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
โดยหลักการท่ัวไป เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยตรงจากทาน เม่ือทานสมัครเพ่ือรับผลิตภัณฑหรือบริการจากเรา เชน ในระหวาง
การใชงานบัญชีของทาน ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานเปนผูมอบใหเม่ือเรารองขอผานใบสมัคร
นอกจากน้ี ในบางกรณี ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกเก็บรวบรวมจากวิธีการอ่ืน ดังน้ี 
(1) ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลท่ีสาม ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดแตเพียงลูกคารายอ่ืนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 
(รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจท่ีทําแบรนดรวมกัน) ของบริษัทท่ีอยูในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส ท่ัวโลก (“บริษัทในกลุมเอเม็กซ”) ท่ีเปนผูแนะนํา
ทานใหแกเรา
(2) ขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีเปนขอมูลสาธารณะ
ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลบางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”)
หากเรามีความจําเปนท่ีจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากผูท่ีเปนผูเยาว (อายุนอยกวา 20 ปและยังมิไดสมรสตามกฎหมาย) 
ผูไรความสามารถ และ/หรือผูเสมือนไรความสามารถตามกฎหมาย และการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลดังกลาว
ตองอาศัยความยินยอม เราจะไมประมวลผลขอมูลเหลาน้ีจนกวาจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลดังกลาว และ/หรือผูปกครอง 
ผูอนุบาล หรือผูพิทักษของเจาของขอมูล (แลวแตกรณี)
หากขอมูลสวนบุคคลของทานจําเปนสําหรับการเขาทําสัญญากับเอเม็กซ เพ่ือการดําเนินการตามสิทธิและหนาท่ีของเราภายใตสัญญา
ระหวางทานและเอเม็กซ และ/หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของทานซ่ึงเปนไปตามเหตุผลขางตน หรือในกรณีท่ีทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีจําเปน 
(1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการท่ีทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจไมสามารถใชบัตรของทาน และ/หรือ
ใชผลิตภัณฑและบริการของเอเม็กซได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตรของทาน และ/หรือผลิตภัณฑและบริการของเอเม็กซ
หากเราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานนอกเหนือจากท่ีระบุในขอกําหนดน้ี เราจะแจงทานใหทราบถึงการเก็บรวบรวมและ
/หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และอาจขอความยินยอมจากทาน (หากจําเปน) ตามขอกําหนดและเง่ือนไขน้ีและพระราชบัญญัติฯ
3. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
โดยหลักการท่ัวไป เราจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปน้ี

   ดวยเหตุน้ี เราไมมีเจตนาท่ีจะเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวท่ีปรากฎในบัตรประจํา
 ตัวประชาชนของทาน เชน ศาสนาและ/หรือหมูโลหิต ดังน้ัน เราจะขอใหทานลบ ขีดฆา หรือ
 ปดทับขอมูลท่ีระบุศาสนาและหมูโลหิตของทาน พรอมลงนามกํากับในจุดท่ีดําเนินการ
 ดังกลาวกอนท่ีจะสงมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานใหแกเรา นอกเสียแตวา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานจะตองใชนําสงแกหนวยงานราชการตามกฎหมาย
 ท่ีเก่ียวของหรือตามคําส่ังของหนวยงานราชการน้ัน ๆ  หรือการประมวลผลขอมูลสําเนาบัตร
 ประจําตัวประชาชนน้ันไมตองอาศัยความยินยอมจากทาน

 ในกรณีท่ีเราไดรับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังมีขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว
 ปรากฎอยู เราอาจจะลบ ขีดฆา หรือปดทับขอมูลท่ีระบุศาสนาและหมูโลหิตของทานในเวลา
 ใด ๆ  จากเอกสารดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ท่ีกําหนดใหเราเก็บรวบรวม
 ขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการดําเนินการใหบริการเทาน้ัน

การเขาทําสัญญา  ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจตองใชเพ่ือประมวลผลโดยเอเม็กซเพ่ือดําเนินการตาม
หรือกอต้ังนิติสัมพันธ คําขอของทานท่ีจะเขาทําสัญญากับเอเม็กซ ตัวอยางเชน เม่ือทานใหขอมูลสวนบุคคล
ระหวางเอเม็กซและทาน แกเราผานใบสมัคร เอเม็กซจะตองพิจารณาขอมูลสวนบุคคลของทานในการอนุมัติและ
 ออกบัตรใหแกทาน และเม่ือทานสมัครใชผลิตภัณฑและ/หรือบริการของเอเม็กซ

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ
 • ขอมูลเพ่ือการติดตอ
 • ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
 • ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
 • ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
 • ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว (ไดแก ประวัติอาชญากรรม และสําเนา
  บัตรประจําตัวประชาชน)

กิจกรรมการประมวลผล รายละเอียด
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 ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
 • ฐานสัญญา

การดําเนินการตามสิทธิและหนาท่ี เอเม็กซมีความจําเปนท่ีจะตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือการดําเนินการ
ของเราภายใตสัญญาระหวางทาน ตามสิทธิและหนาท่ีของเราภายใตสัญญาระหวางทานและเอเม็กซ
และเอเม็กซ
 ตัวอยางของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลมีดังน้ี
 • การสงมอบสินคาและบริการของเราใหแกทาน การจัดการ การบริหาร 
  และการดําเนินการเก่ียวกับบัญชีของทาน
 • การวิเคราะหขอมูลเครดิต  และการออกบัตรใด ๆ
 • การจัดการสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัยท่ีทานสมัครไว

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ
 • ขอมูลเพ่ือการติดตอ
 • ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
 • ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
 • ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ

 ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
 • ฐานสัญญา

การบริหารจัดการการดําเนินงาน เอเม็กซอาจมีความจําเปนและความชอบธรรมท่ีจะตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ทางธุรกิจของเอเม็กซ ของทาน เพ่ือวัตถุประสงคบางประการ

 เอเม็กซมีความจําเปนท่ีจะตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือการดําเนินการ
 ตามสิทธิและหนาท่ีของเราภายใตสัญญาระหวางทานและเอเม็กซ

 ตัวอยางของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลมีดังน้ี
 • การประมวลผลและการเก็บรวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน
 • การวิเคราะหขอมูล การวิจัย และการวิเคราะห
 • การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตามตรวจสอบ
  และบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางทานกับเรา
 • การจัดการความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจของเรา รวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเส่ียงดาน
  เครดิต ความเส่ียงตอการฉอโกง และความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินงาน
 • การซ้ือ ขาย เชา ควบรวมกิจการ หรือการรวมกิจการอ่ืน ๆ การจําหนายจายโอน หรือ
  การใหกูยืมเงินของบริษัทในกลุมเอเม็กซใด ๆ หรือบางสวนของบริษัทดังกลาว หรือของ
  ธุรกิจหรือสินทรัพยใด ๆ ของบริษัทดังกลาว

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ
 • ขอมูลเพ่ือการติดตอ
 • ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
 • ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
 • ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ

 ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชนอันชอบธรรม

การระบุตัวตนและพิสูจนทราบ เม่ือทานเขาทําสัญญากับเอเม็กซ เชน เม่ือทานสมัครเพ่ือใชผลิตภัณฑหรือบริการ เอเม็กซ
ตัวตนของลูกคา (Know Your  มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ KYC เพ่ือระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของทาน และ
Customer หรือ KYC) ตรวจสอบวาขอมูลเปนปจจุบัน

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ
 • ขอมูลเพ่ือการติดตอ
 • ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
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 ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชนอันชอบธรรม

การโฆษณาและทําการตลาด เอเม็กซอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการโฆษณาและทําการตลาดสินคา
สินคาและบริการ และบริการของเรา และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเปนบุคคลภายนอก

 เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซอ่ืน ๆ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของทานในการระบุผลิตภัณฑ
 และบริการท่ีทานอาจสนใจ และนําเสนอใหทานผานทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท ขอความ 
 SMS อินเตอรเน็ตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ 
 เราอาจติดตอทานเปนคร้ังคราวเพ่ือตรวจสอบวาขอมูลท่ีเราเก็บรวบรวมเก่ียวกับความสนใจ
 ทางการตลาดของทานยังเปนปจจุบัน

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ
 • ขอมูลเพ่ือการติดตอ
 • ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
 • ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ

 ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชนอันชอบธรรม
 • ฐานความยินยอม
 (แลวแตกรณี)

การปฏิบัติตามขอกําหนด ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจจําเปนในการประมวลผลภายใตหนาท่ีและขอกําหนดทาง
ทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ กฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับเรา เชน พระราชบัญญัติฯ พระราชบัญญัติ
 ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎของธนาคารแหงประเทศไทย และเพ่ือปฎิบัติ
 ตามคําส่ัง ประกาศ คํารองขอบังคับตามกฎหมายและตามกฎหมายอ่ืน ๆ

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ
 • ขอมูลเพ่ือการติดตอ
 • ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
 • ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
 • ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
 • ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว

 ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอมโดยชัดแจง สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีมี
  ความออนไหวท่ีไมสามารถใชฐานการปฏิบัติตามกฎหมายได

การกอต้ังสิทธิ ใชสิทธิ ปฏิบัติตาม  ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกประมวลผลในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการกอต้ัง
หรือตอสูขอเรียกรองทางกฎหมาย สิทธิ ใชสิทธิ ปฏิบัติตาม หรือตอสูขอเรียกรองทางกฎหมาย

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ
 • ขอมูลเพ่ือการติดตอ
 • ขอมูลระบุตัวตนและประวัติสวนตัว
 • ขอมูลทางการเงิน และ/หรือขอมูลเครดิต
 • ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
 • ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือกอต้ังสิทธิ ใชสิทธิ ปฏิบัติตาม หรือตอสูขอเรียกรอง
  ทางกฎหมาย

 ฐานในการประมวลผลตามกฎหมาย
 • ฐานการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
  ท่ีมีความออนไหว
 • ฐานประโยชนอันชอบธรรม สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
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4. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางเวลาท่ีทานใชผลิตภัณฑและ/หรือบริการของเรา ทานจะแจงใหเราทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน และชวยเหลือเราในการตรวจสอบใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน รายละเอียด
เก่ียวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทํางานหรือธุรกิจ) และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิตและ
รายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตองเปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด รวมถึงการตอบคํารองขอของอเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ซ่ึงอาจมีเปนคร้ังคราว) ใหทานมอบขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันให
5. สมาชิกบัตรเสริม
ในกรณีท่ีเราไดรับการรองขอใหออกบัตรเสริม:

(ก) ทานยินยอมใหเราเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับสถานะบัญชีของทาน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงรายละเอียดธุรกรรม ยอดเงินคางชําระ 
และรายละเอียดของเงินเกินกําหนดชําระใด ๆ ใหสมาชิกบัตรเสริมทราบ

(ข) ทานยินยอมใหสมาชิกบัตรเสริมมอบขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับทานใหแกเราเพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบตัวตนเพ่ิมเติม 
เพ่ือการลงทะเบียนรับบริการออนไลน และเพ่ือการเขาถึงบริการท่ีไดรับการปรับปรุงและบริการใหม และ

(ค) สมาชิกบัตรเสริมจะไมไดรับอนุญาตใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคลใด ๆ  ของทานโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน
6. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก
ในกรณีท่ีทาน (1) ใหขอมูลแกเราเก่ียวกับบุคคลภายนอก (รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีท่ีไดรับอนุญาต) (2) แนะนําบุคคล
ภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคาและ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอกน้ัน
ทราบและไดรับความยินยอมท่ีจําเปนท้ังหมดตามกฎหมายท่ีใชบังคับ (รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกน้ันแลว สําหรับ
การเปดเผยใหแกเราและ/หรือการประมวลผลขอมูลของบุคคลภายนอกน้ันโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ี และไดรับ
ความยินยอมท่ีมีผลตามกฎหมายท่ีจําเปนท้ังหมด (หากจําเปน) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอก
เพ่ือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลน้ันแกเรา และ/หรือเพ่ือใหเราหรือคูสัญญาอ่ืนท่ีไดรับขอมูลสวนบุคคลน้ันประมวลผล ในสวนท่ีเก่ียวกับ
สมาชิกบัตรเสริม กรณีน้ีอาจรวมถึงการใชรายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดหรือการเปดเผย
ขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบขอมูลเครดิตตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไข
7. การติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลท่ีเก่ียวของกับ
วิธีการติดตอในขณะน้ัน และเรายังอาจติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางทานกับเราเพ่ือใหแนใจใน
คุณภาพการใหบริการลูกคาของเรา
8. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเปดเผยตอบุคคลภายนอกเพ่ือวัตถุประสงคท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี บุคคลภายนอก
ดังกลาวรวมถึงบุคคลดังตอไปน้ี

(ก) บริษัทในกลุมเอเม็กซ
(ข) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือหรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรท่ีออกใหแกทาน  
(ค) บุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลธุรกรรมซ่ึงนําสงโดยสถานธุรกิจบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรสท่ีทานใชบัตรท่ัวโลก
(ง) ผูประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคาหรือบริการท่ีเราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอ่ืนใดวาจางมา
(จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับบัญชีของทาน
(ฉ) สํานักงานขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหน้ี และทนายความ
(ช) บุคคลตาง ๆ (รวมถึงสถานธุรกิจ) ท่ีรับบัตรในการชําระคาสินคาและ/หรือบริการท่ีทานซ้ือ
(ซ) บุคคลตาง ๆ ท่ีแจกจายบัตร 
(ฌ) พันธมิตรท่ีทําแบรนดรวมกันของเอเม็กซตามท่ีระบุในขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน 
(ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายในประเทศไทยหรือท่ีอ่ืน ๆ
(ฎ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสัญญาให และ/หรือ
(ฏ) บุคคลอ่ืนใดท่ีทานใหการอนุมัติหรือท่ีเราเห็นวาเปนประโยชนแกเราท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบ และ/หรือ
(ฐ) หนวยงานราชการ หนวยงานท่ีมีอํานาจควบคุม ศาลและเจาพนักงาน 

9. การสงขอมูลระหวางประเทศ
ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผลหรือเขาถึงในหรือเปดเผยไปยังประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงคท่ีระบุ
ในขอกําหนดและเง่ือนไข
ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอํานาจทางกฎหมายท่ีอาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ  อยางไรก็ตาม เราจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการทําใหขอมูลสวนบุคคล
ของทานไดรับความคุมครองในระดับเดียวกันตามพระราชบัญญัติฯ
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ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 2

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    

( )

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรหลัก

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    

( )

5

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริม 1

วันที่    ว ว     /      ด ด       /    ป ป ป ป    

( )

โดยการลงนามขางลางน้ี ขาพเจายอมรับและใหความยินยอมสําหรับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใดๆ ตามท่ี
ระบุขางตน

10. การเก็บรักษาและการทําลายขอมูล
เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีบรรยายในขอกําหนดและเง่ือนไขน้ี เปนระยะเวลาเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค
ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายของเรา และในขณะท่ีทานมีนิติสัมพันธกับเรา เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวตลอดอายุสมาชิกบัตร
ของทานและอีก 11 ปหลังการยกเลิกบัญชีของทาน เวนแตกฎหมายท่ีใชบังคับจะกําหนดเปนประการอ่ืน 

11. สิทธิของทาน
ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมีสิทธิท่ีจะ:

(ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตจะมีขอหามมิใหเพิกถอนความยินยอมตาม
กฎหมายหรือสัญญาท่ีเปนประโยชนแกทาน

(ข) ขอเขาถึงและ/หรือรับสําเนาขอมูลท่ีเรามีอยูเก่ียวกับทานหรือบัญชีของทาน หรือการเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการท่ีอาจใช
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานโดยท่ีทานไมไดใหความยินยอม

(ค) ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบท่ีใชเคร่ืองอานไดไปยังบุคคลอ่ืน ในกรณีท่ีสามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ 
หรือขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเราสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแต
โดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได

(ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ
(จ) ขอใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ
(ฉ) ขอใหมีการระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฯ
(ช) ขอใหเราดําเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของทานยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทําใหหลงผิด และ
(ซ) ย่ืนคํารองทุกขในกรณีท่ีเรา ลูกจางหรือผูรับจางของเรา ฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีออกตามพระราช

บัญญัติฯ
ทานตกลงวา เอเม็กซอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพ่ือครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคํารองในขอ (ข) และ (ค) ขางตน  
โปรดสงคํารองเปนหนังสือมายังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงใหรายละเอียดไวในขอ 12 (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง

12. ขอมูลการติดตอ
 บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จํากัด

ท่ีอยู อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากทานมีคําถามเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตองการขอใชสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 
โปรดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยทําเปนหนังสือสงมาท่ีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จํากัด สํานักงานเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือทานสามารถติดตอเจาหนาท่ีแผนกบริการสมาชิกบัตรไดท่ีหมายเลข
ท่ีระบุดานหลังบัตรของทานเพ่ือประสานงานกับเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเราตอไป

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง

ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง
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เอกสารประกอบการพิจารณา

กรุณาแนบเอกสารดังตอไปน้ีมาพรอมใบสมัคร พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ โดยลายมือช่ือจะตองเหมือนกับลายมือช่ือ

ในใบสมัคร (หากตองการแกไขขอมูลในใบสมัครใหขีดฆาขอมูลเดิมและเขียนขอมูลใหมพรอมลงลายมือช่ือกํากับทุกแหงท่ีมีการแกไข กรุณาอยา

ใชน้ํายาลบคําผิด) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนใบสมัคร และเอกสารทุกฉบับแกผูสมัครในทุกกรณี รวมท้ังขอสงวนสิทธ์ิในการอนุมัติบัตรข้ันสุดทาย

กรณีเปนเจาหนาที่บริษัท/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ:

• สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ท้ังดานหนาและดานหลังบัตร) โดยขีดฆาหรือปดทับขอมูลท่ีระบุศาสนาและหมูโลหิต

 ของทาน (ถามี) ในกรณีเปนชาวตางชาติ โปรดแนบสําเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทํางาน

• สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (สําหรับผูสมัครคนไทย)

• *รูปถายหนาเต็มของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม หันหนาตรงมองกลองถายคูกับบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (ดานท่ีมีภาพถายของคุณ)

• สลิปเงินเดือนของเดือนลาสุด หรือหนังสือรับรองรายได (ท่ีออกมาแลวไมเกิน 3 เดือน)

• สําเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 3 เดือนลาสุด (บัญชีเงินเดือน)  

กรณีเปนเจาของธุรกิจ:

• สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ท้ังดานหนาและดานหลังบัตร) โดยขีดฆาหรือปดทับขอมูลท่ีระบุศาสนาและหมูโลหิต

 ของทาน (ถามี) ในกรณีเปนชาวตางชาติ โปรดแนบสําเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทํางาน

• สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (สําหรับผูสมัครคนไทย)

• *รูปถายหนาเต็มของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม หันหนาตรงมองกลองถายคูกับบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (ดานท่ีมีภาพถายของคุณ)

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคาท่ีดําเนินการมาไมต่ํากวา 1 ป (คัดสําเนาไมเกิน 3 เดือน)

• สําเนารายช่ือผูถือหุน (คัดสําเนาไมเกิน 6 เดือน)

• สําเนาบัญชีธนาคารของทานและบัญชีหลักของกิจการยอนหลัง 6 เดือนลาสุด

 

กรณีเปนผูมีเงินไดจากดอกเบี้ยและการลงทุน:

• สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ท้ังดานหนาและดานหลังบัตร) โดยขีดฆาหรือปดทับขอมูลท่ีระบุศาสนาและหมูโลหิต

 ของทาน (ถามี) ในกรณีเปนชาวตางชาติ โปรดแนบสําเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทํางาน

• สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (สําหรับผูสมัครคนไทย)

• *รูปถายหนาเต็มของผูสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม หันหนาตรงมองกลองถายคูกับบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (ดานท่ีมีภาพถายของคุณ)

• สําเนาบัญชีเงินฝากประจําหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย / พันธบัตรรัฐบาล / ต๋ัวเงินคลัง / ต๋ัวแลกเงิน / หุนกู / ต๋ัวสัญญาใชเงิน / 

 กองทุนรวมตางๆ ไมต่ํากวา 5 ลานบาท ท่ีฝากมาแลวเปนระยะเวลาต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป

หมายเหตุ

• กรณีท่ีท่ีอยูปจจุบันแตกตางจากท่ีอยูในบัตรประชาชนหรือท่ีอยูตามทะเบียนบาน โปรดแนบสําเนาของหลักฐานยืนยันท่ีอยูปจจุบัน

ตัวอยางสําหรับหลักฐานยืนยันที่อยูปจจุบันในประเทศไทยตามดานลาง 

• สําเนาของสัญญาเชาท่ีอยูอาศัย เชน บาน คอนโด อะพารตเมนต 

• สําเนาของใบเรียกเก็บเงิน ใบแจงหน้ี หรือ ใบเสร็จรับเงินท่ีระบุท่ีอยูปจจุบันแบบเต็ม (ซ่ึงออกมาแลวไมเกิน 3 เดือน) ตัวอยางเชนใบแจงหน้ี

 คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท เอกสารอ่ืนๆ ท่ีออกโดยระบบอัตโนมัติท่ีระบุช่ือและท่ีอยูปจจุบันแบบเต็ม (ซ่ึงออกมาแลวไมเกิน 3 เดือน)

*ขอแนะนําสําหรับการสงภาพถาย

ภาพถายของคุณเปนสวนสําคัญอยางย่ิงสําหรับการระบุและตรวจสอบตัวตน กรุณาอานรายละเอียดดานลางสําหรับการเตรียมภาพถายท่ีถูกตอง

เพ่ือหลีกเล่ียงความลาชา ภาพถายของคุณตองประกอบดวย

• ใบหนาเต็ม จะตองเห็นชัดตามมาตรฐานของการถายรูปเพ่ือใชย่ืนวีซาหรือเพ่ือใชในหนวยงานของรัฐบาล 

• บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง จะตองไมบดบังสวนใดสวนหน่ึงของใบหนา

ชองทางสำหรับรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็น

หากทานตองการใหคําแนะนําหรือตองการรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการของเรา กรุณาติดตอแผนกบริการลูกคาของเราท่ีโทร. 0 2273 5500 หรือ 

ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงินภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย โทร. 1213 โทรสาร 0 2283 6151 อีเมล: fcc@bot.or.th
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ธนาคารพาณิชย
ที่รวมรายการ

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล(4) (บาท / ครั้ง) เขตตางจังหวัด (บาท / ครั้ง)

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารยูโอบี

15
15

ไมมีบริการ

15
10

30
50

ไมมีบริการ

30
20

15
15

ไมมีบริการ

10
ไมมีบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

15
15
15
10
10

30
25
35
20
20

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

30
25

ไมมีบริการ

20
ไมมีบริการ

เคานเตอร เอทีเอ็ม ออนไลน
(Mobile/Internet)

ออนไลน
(Mobile/Internet) ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เคานเตอร เอทีเอ็ม ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอ�นๆ 
(1)

1. ดอกเบ้ีย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอ่ืนๆ
 ดอกเบ้ีย  ไมมี
 คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน  ไมมี
 คาปรับในการชําระหน้ีลาชากวากําหนด 16% ตอปของยอดคางชําระ
 วันท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมในการใชวงเงินหรือคาปรับในการชําระหน้ีลาชากวากําหนด  วันท่ีสรุปยอดรายการ
2. อัตราการผอนชําระคืนข้ันต่ํา ไมมี
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (2) (3) 3% ของจํานวนเงินสดท่ีเบิกถอน
4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย หากชําระตามกําหนด ไมมีการเรียกเก็บดอกเบ้ีย
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (3)

7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม (บัตรทดแทน)
 กรณีหาย/ชํารุด และอ่ืนๆ ไมคิดคาบริการ
8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี (3) 23.37 บาท / หนา
9. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัว ไมคิดคาบริการ 
 บัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม
10. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไมคิดคาบริการ

11. คาปรับกรณีเช็คคืน (3) 200 บาท / คร้ัง
12. คาติดตามทวงถามหน้ี ไมมี
13. คาธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและคาธรรมเนียม  
 ใหแกหนวยงานราชการ ไมมี 
14. คาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน (5) รอยละ 2.5

6. คาธรรมเนียมในการชําระเงิน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)
 ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไมคิดคาบริการ
 ชําระท่ีจุดบริการรับชําระ ณ อเมริกัน เอ็กซเพรส ไมคิดคาบริการ
 ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย ไมคิดคาบริการ
 ชําระเงินผานเคานเตอรและชองทางอิเล็กทรอนิกส (เอทีเอ็ม อินเตอรเน็ต บริการทางโทรศัพท) ของธนาคารพาณิชยท่ีรวมรายการ

บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด

388 อาคารเอสพี ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

www.americanexpress.com/thailand

บัตรหลัก บัตรเสริมสูงสุด 2 ใบ

คาธรรมเนียมแรกเขา (ครั้งเดียว) ไมมีไมมี

บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซเพรส

คาธรรมเนียมรายป (บาท / ป) 32,710.28 ไมมี

(1) มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 30 เมษายน 2564 เปนตนไปหรือรอบบัญชีหลังจากน้ัน
(2) กรณีการเบิกถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็ม จะกระทําไดเฉพาะเคร่ืองเอทีเอ็มในประเทศไทยเทาน้ัน
(3) คาธรรมเนียมตางๆ และคาปรับกรณีเช็คคืน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
(4) ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี
(5) คาใชจายในสกุลเงินตางประเทศ ถาทานใชจายเปนเงินตราสกุลอ่ืนนอกจากสกุลเงินบาท คาสินคาและบริการของทานจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยบริษัทในเครืออเมริกัน เอ็กซเพรส ไดแก AE Exposure 

Management Limited (“AEEML”) การแปลงสกุลเงินตราจะดําเนินการในวันท่ีอเมริกัน เอ็กซเพรสดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการซ่ึงอาจไมใชวันท่ีทานกอใหเกิดสินคาและบริการน้ันโดยข้ึนอยูกับเวลาท่ี

อเมริกัน เอ็กซเพรสไดรับแจงคาใชสินคาและบริการ ในกรณีท่ีคาสินคาและบริการไมใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ AEEML จะแปลงสกุลเงินตราดังกลาวเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กอนแลวจึงแปลงจากสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินบาท สําหรับคาสินคาและบริการท่ีเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ AEEML จะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทโดยตรง

 ทานยอมรับและตกลงวาอัตราแลกเปล่ียนท่ี AEEML ใชอางอิง ซ่ึงเรียกวา American Express Exchange Rate น้ัน จะเปน (ก) อัตราท่ีเปนไปตามกฎหมาย หรือใชโดยจารีตประเพณีในทองถ่ินท่ียอดคาใชจายน้ัน

เกิดข้ึน หรือในกรณีท่ีไมเก่ียวของ (ข) อางอิงกับอัตราแลกเปล่ียนระหวางธนาคารท่ี AEEML เลือกจากแหลงท่ีเปนท่ียอมรับในทางธุรกิจในวันทําการกอนหนาวันท่ีดําเนินการบันทึกคาสินคาและบริการ จากน้ัน 

อเมริกัน เอ็กซเพรสจะบวกคาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินในอัตรารอยละ 2.5 อน่ึง American Express Exchange Rate จะถูกกําหนดทุกวัน ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร รวมถึงวันหยุดทําการของธนาคาร ยกเวน

วันท่ี 1 มกราคม และ 25 ธันวาคม ในกรณีท่ีทานซ้ือสินคาหรือบริการในเงินสกุลอ่ืนท่ีไมใชเงินบาท ทานอาจไดสิทธิเลือกท่ีจะใหบุคคลท่ีสาม (เชน รานคา) เปนผูแปลงยอดคาใชจายเปนสกุลเงินบาทกอนท่ีจะมีการ

เรียกเก็บจากอเมริกัน เอ็กซเพรส หากทานเลือกใหมีการแปลงคาเงินเชนน้ี อัตราแลกเปล่ียนสําหรับการแปลงคาเงิน และคาคอมมิชช่ันหรือคาธรรมเนียมใด ๆ  จะถูกกําหนดโดยบุคคลท่ีสามน้ัน ท้ังน้ี อเมริกัน เอ็กซเพรส

จะไมบวกคาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินอัตรารอยละ 2.5 บนยอดคาใชจายน้ัน

 ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือใชในการอางอิงเบ้ืองตนไดทาง www.americanexpress.com/thailand หรือติดตอแผนกบริการสมาชิกบัตร
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