ใบสมัครบัตรเสริม บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส®
ใช ขาพเจาตองการสมัครบัตรเสริมบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส
หมายเลขสมาชิกบัตรหลัก
ชื่อและนามสกุลสมาชิกบัตรหลัก เปนภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการพิจารณา
• สำเนาบัตรประชาชนของผูสมัครบัตรเสริม (ในกรณีเปนชาวตางชาติ โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
• สำเนาของหลักฐานยืนยันที่อยูปจจุบัน เชน บิลคาน้ำ บิลคาไฟ สัญญาเชาที่อยูอาศัย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบาน
หมายเหตุ
• ผูสมัครบัตรเสริมจะตองมีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ
• โปรดเซ็นรับรองสำเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ โดยลายเซ็นจะตองเหมือนกับลายเซ็นในใบสมัคร
• หากตองการแกไขขอมูล ใหขีดฆาขอมูลเดิมและเขียนขอมูลใหม พรอมเซ็นกำกับทุกแหงที่มีการแกไข กรุณาอยาใชน้ำยาลบคำผิด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาแกผูสมัครในทุกกรณี
• อเมริกัน เอ็กซเพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติบัตรขั้นสุดทาย
1

รายละเอียดผูสมัครบัตรเสริม

ชื่อและนามสกุลผูสมัครบัตรเสริม เปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน (สูงสุด 24 ตัวอักษรรวมเวนวรรค)

 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
เลขที่บัตรประชาชน

วัน/เดืิอน/ปเกิด

โทรศัพทที่บาน

โทรศัพทมือถือ

/

/

อีเมล

ความสัมพันธกับสมาชิกบัตรหลัก
สำหรับสัญชาติไทยเทานั้น

โปรดเลือกหนึ่งตัวเลือก:

 ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน

 ที่อยูตามทะเบียนบาน (โปรดแนบเอกสาร)

ที่อยู
รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากดานบน)
รหัสไปรษณีย
สำหรับชาวตางชาติเทานั้น

สัญชาติ

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย (หากไมมีโปรดระบุขอมูลดานลาง)
รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบันในตางประเทศ
รหัสไปรษณีย
รายละเอียดการทำงาน
ชื่อบริษัท

อายุการทำงาน

ที่อยูที่ทำงาน
รหัสไปรษณีย
ตำแหนง
ทานเคยเปนขาราชการของหนวยงานราชการหรือไม ?
 ไมเคย
 เคย หนวยงาน
Supp_PlatRCP_T08/20

โทรศัพท (ทีท่ ำงาน)

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

โปรดเลือกหนึ่งตัวเลือก:

 ที่อยูตามบัตรประจำตัวประชาชน

 ที่อยูตามทะเบียนบาน (โปรดแนบเอกสาร)

ที่อยู
รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบัน (หากแตกตางจากดานบน)
รหัสไปรษณีย
สำหรับชาวตางชาติเทานั้น

สัญชาติ

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย (หากไมมีโปรดระบุขอมูลดานลาง)
รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบันในตางประเทศ
รหัสไปรษณีย
รายละเอียดการทำงาน
ชื่อบริษัท

อายุการทำงาน

ที่อยูที่ทำงาน
รหัสไปรษณีย
ตำแหนง
ประเภทธุรกิจ
ทานเคยเปนขาราชการของหนวยงานราชการหรือไม ?
 ไมเคย
 เคย หนวยงาน

โทรศัพท (ทีท่ ำงาน)

อาชีพ
รายไดหลักตอป (บาท)

ตำแหนง

สิ้นสุดสถานภาพ

(เดือนและป)

ขอกำหนดและเง�อนไข

เรียน บริษทั อเมริกนั เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
ขาพเจาและสมาชิกบัตรเสริม (ถามี) ขอรับรองวา ขอมูลในใบสมัครนี้เปนความจริงและถูกตอง โดยการลงนามในใบสมัครนี้ ขาพเจาขอใหทาน
เปดบัญชีบตั รแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซเพรสในชือ่ ของขาพเจา และออกบัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซเพรสใหแกขา พเจาและบัตรเสริมบัตรแพลทินมั อเมริกนั
เอ็กซเพรสใหแกบคุ คลผูม ชี อ่ื ปรากฏในใบสมัครนี้ บัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซเพรสทีอ่ อกนีใ้ หตอ อายุและออกบัตรใหมทดแทนไปจนกวาจะมีการยกเลิก
ขาพเจาตกลงวาสมาชิกบัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซเพรสจะตองรับผิดชอบชำระคาใชจา ยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากบัตรซึง่ ออกตามคำรองขอของขาพเจา
ขาพเจาตกลงวาสมาชิกบัตรเสริมจะรับผิดชอบรวมกันและแทนกันกับสมาชิกบัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซเพรส สำหรับคาใชจา ยทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากบัตรเสริม
บัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซเพรสดังกลาว ขาพเจาตกลงทีจ่ ะผูกพันตนตามเงือ่ นไขการเปนสมาชิกบัตรทีเ่ กีย่ วของกับบัตรแพลทินมั อเมริกนั เอ็กซเพรสแตละใบ
เวนแตขา พเจาจะไดตดั บัตรแบงครึง่ แลวสงคืนใหแกทา น หากทานหรือขาพเจาฝายใดฝายหนึง่ ยกเลิกบัญชีของขาพเจา บัตรแพลทินมั อเมริกนั 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 ำ้ ประกันให (การตัดสินใจเกีย่ วกับสินเชือ่ )
ขาพเจาอนุญาตใหทานและบริษัทในเครือติดตอแหลงขอมูลเหลานี้เพื่อขอขอมูลไดทุกเวลาและใชขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับขาพเจา รวมถึงขอมูลจาก
ใบสมัครนีแ้ ละขอมูลทีไ่ ดรบั จากบริษทั ขอมูลเครดิตหรือหนวยงานอางอิงอืน่ ๆ เพือ่ วัตถุประสงคในการตัดสินใจเกีย่ วกับสินเชือ่ และการบริหารจัดการ
เกีย่ วกับบัตร และแบงปนขอมูลดังกลาวแกกนั และกัน
Supp_PlatRCP_T08/20
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ขอความสำคัญ: โดยการลงนามขางลางนี้ ขาพเจายอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซเพรส ที่ออกโดย
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด รวมถึงขอกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในใบสมัครนี้และที่ระบุไวที่ https://bit.ly/amexchargecard_tc
(“ขอกำหนดและเงื่อนไข”)
ขอควรระวัง!! บัตรมีคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด หากชำระไมครบหรือ ชำระลาชา จะถูกเรียกเก็บคาปรับ
ในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม
1

ลายมือชื่อ สมาชิกบัตรหลัก
วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

(

)

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริมใบที� 1
วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

(

)

ในกรณีที่ผูสมัครบัตรเสริมใบที� 1 มีอายุนอยกวา 20 ป ณ วันที่ยื่นใบสมัครนี้
ใบสมัครตองลงนามโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา ของผูสมัครบัตรเสริม
ลงนามโดย

วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

ดด

/ ปปปป

(ชื่อผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา)

ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของ

(ชื่อผูเยาว)

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริมใบที� 2
วันที่ ว ว /

(

)

ในกรณีที่ผูสมัครบัตรเสริมใบที� 2 มีอายุนอยกวา 20 ป ณ วันที่ยื่นใบสมัครนี้
ใบสมัครตองลงนามโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา ของผูสมัครบัตรเสริม
ลงนามโดย

วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

(ชื่อผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดา)

ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของ

(ชื่อผูเยาว)

โปรดยื่นเอกสารตอไปนี้ ลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือบิดา/มารดาของผูสมัครบัตรเสริม เพื่อเปนหลักฐาน
แสดงความสัมพันธระหวางผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย/บิดา/มารดากับผูสมัครบัตรเสริม
• ทะเบียนบาน หรือ หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร (ป.ค.14)
Supp_PlatRCP_T08/20
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การคุมครองขอมูลและการใชขอมูลสวนบุคคล

1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ในระหวางการใชงานบัญชีของทาน ทานยินยอมใหเราเก็บรวบรวมขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับทานซึ่ง (1) ทานเปนผูมอบใหเมื่อเรารองขอ
ผานใบสมัครหรือโดยวิธีการอื่น (2) ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (3) เปนขอมูลสาธารณะ หรือ (4) ไดมาจากขอมูลที่เราเก็บรวบรวม
ตามขอ (1) ถึง (3) (“ขอมูลสวนบุคคล”) ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกลาวรวมถึงแตไมจำกัดเพียงลูกคารายอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
(รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำแบรนดรวมกัน) ของบริษัทในกลุมเอเม็กซที่เปนผูแนะนำทานใหแกเรา
ขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้นรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลตอไปนี้ของทาน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
(ค) ที่อยู (ง) หมายเลขติดตอ (จ) ที่อยูอีเมล (ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับการจางงาน (ช) ขอมูลทางการเงิน (ซ) ขอมูลเครดิต และ (ฌ)
ประวัติอาชญากรรม
ทานรับทราบวาอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลบางอยางของทานโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทานตามพระราชบัญญัติคุม
ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”)
หากทานไมยินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งจำเปนสำหรับ
การจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา หรือในกรณีที่ทานขอใหเราระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานที่จำเปนสำหรับการจัดหา
สินคาหรือการใหบริการของเรา (1) เราอาจไมสามารถออกบัตร จัดหาสินคาหรือบริการที่ทานตองการใหแกทานได (2) ทานอาจ
ไมสามารถใชบัตรของทานได และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบัตรของทาน
2. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ทานยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานมอบใหแกเราตอ: (ก) บริษัทที่อยูในกลุมอเมริกัน เอ็กซเพรส ทั่วโลก (“บริษัท
ในกลุมเอเม็กซ”) (ข) บุคคลใดๆ ที่มีชื่อหรือตราสัญลักษณปรากฏบนบัตรที่ออกใหแกทาน (ค) บุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูล
ธุรกรรมซึ่งนำสงโดยสถานประกอบการบนเครือขายอเมริกัน เอ็กซเพรสที่ทานใชบัตรทั่วโลก (ง) ผูประมวลผลขอมูลและผูจัดหาสินคา
หรือบริการที่เราหรือบริษัทในกลุมเอเม็กซอื่นใดวาจางมา (จ) ผูใหบริการและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบัญชีของทาน (ฉ) สำนักงาน
ขอมูลเครดิต บริษัทขอมูลเครดิต หนวยงานอางอิงขอมูลผูบริโภค ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และทนายความ (ช) บุคคลตางๆ (รวมถึง
สถานประกอบการ) ที่รับบัตรในการชำระคาสินคาและ/หรือบริการที่ทานซื้อ (ซ) บุคคลตางๆ ที่จัดสงบัตร (ฌ) พันธมิตรที่ทำแบรนด
รวมกันของอเมริกัน เอ็กซเพรสตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับแกการใชงานบัญชีของทาน (ญ) ธนาคาร สถาบันการเงิน
หนวยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมีอำนาจตามกฎหมายในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตามที่เราอาจโอนสิทธิตาม
สัญญาให และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ทานใหการอนุมัติหรือที่เราเห็นวาเปนประโยชนแกเราที่จะเปดเผยขอมูลใหทราบ
3. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ทานยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่รวมกลุมหรือรวมกันกับขอมูลอื่น เชน ขอมูล
เกี่ยวกับตัวตนของทานกับรูปแบบการทำธุรกรรม เพื่อวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่งตอไปนี้: (ก) การตรวจสอบตัวตนของลูกคา (KYC)
การวิเคราะหขอมูลเครดิต และการออกบัตรใดๆ (ข) การสงมอบสินคาและบริการของเราใหแกทาน รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการจัดการ
การบริหาร การใหบริการ และการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของทาน (ค) การปรับปรุงสินคาและบริการของเรา รวมถึงแตไมจำกัด
เพี ย งการติ ด ตามตรวจสอบการสนทนาทางโทรศั พ ท ร ะหว า งท า นกั บ เรา (ง) การวิ เ คราะห ข  อ มู ล การวิ จ ั ย และการวิ เ คราะห
(จ) การประมวลผลและการเก็บรวบรวมขอมูลการใชจายดวยบัตรของทาน (ฉ) การจัดการสิทธิประโยชนและ/หรือแผนประกันภัย
ที่ทานสมัครไว (ช) การโฆษณาและทำการตลาดสินคาและบริการของเรา และสินคาและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เปน
บุคคลภายนอก (ซ) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของเรา รวมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงตอการฉอโกง และความเสี่ยง
เกี่ยวกับการดำเนินงาน และ (ฌ) การปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ
ทานตกลงวา ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจไดรับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคอื่นดวยซึ่ง (1) ทานไดอนุญาต
เปนการเฉพาะ (2) จำเปนตามกฎหมาย หรือ (3) ไดรับอนุญาตภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติฯ
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4. การปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล
ทานรับทราบและตกลงวา ในระหวางอายุสมาชิกบัตรของทาน ทานจะแจงใหอเมริกัน เอ็กซเพรสทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอขอมูล
สวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน และชวยเหลืออเมริกัน เอ็กซเพรสในการตรวจสอบใหแนใจวา ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว (อาทิ ขอมูลการทำงานหรือธุรกิจ) และ/หรือขอมูลทางการเงินลาสุด (อาทิ ขอมูลอางอิงทางเครดิต
และรายละเอียดบัญชีธนาคาร) ยังคงถูกตอง เปนปจจุบนั ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด รวมถึงการตอบคำรองขอของอเมริกนั เอ็กซเพรส
(ซึ่งอาจมีเปนครั้งคราว) ใหทานแจงขอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันให
5. สมาชิกบัตรเสริม
ในกรณีที่เราไดรับการรองขอใหออกบัตรเสริม: (ก) ทานยินยอมใหเราเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะบัญชีของทาน รวมถึง
แตไมจำกัดเพียงรายละเอียดธุรกรรม ยอดเงินคางชำระ และรายละเอียดของเงินเกินกำหนดชำระใดๆ ใหสมาชิกบัตรเสริมทราบ
(ข) ทานยินยอมใหสมาชิกบัตรเสริมมอบขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทานใหแกเราเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบตัวตนเพิ่มเติม
เพื่อการลงทะเบียนรับบริการออนไลน และเพื่อการเขาถึงบริการที่ไดรับการปรับปรุงและบริการใหม และ (ค) สมาชิกบัตรเสริมจะไมไดรับ
อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของทานโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน
6. ความยินยอมจากบุคคลภายนอก
ในกรณีที่ทาน (1) ใหขอมูลแกเราเกี่ยวกับบุคคลภายนอก (รวมถึงสมาชิกบัตรเสริมและผูจัดการบัญชีที่ไดรับอนุญาต) (2) แนะนำบุคคล
ภายนอกใหแกเรา หรือ (3) ในกรณีที่ทานซื้อสินคาและ/หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ทานยืนยันวาทานไดแจงใหบุคคลภายนอก
นั้นทราบและไดรับความยินยอมที่จำเปนทั้งหมดตามกฎหมายที่ใชบังคับ (รวมถึงพระราชบัญญัติฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว
สำหรั บ การเป ด เผยให แ ก เ ราและ/หรื อ การประมวลผลข อ มู ล ของบุ ค คลภายนอกนั ้ น โดยเราและบุ ค คลอื ่ น ๆ ตามที ่ ร ะบุ ใ นข อ 2
(การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) ขางตน
ในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกบัตรเสริม กรณีนี้อาจรวมถึงการใชรายละเอียดของสมาชิกบัตรเสริมดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด
หรือการเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบขอมูลเครดิตตามที่ระบุในขอกำหนดและเงื่อนไข
7. การตลาด
เราและบริษัทในกลุมเอเม็กซ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการระบุสินคาและบริการที่ทานอาจสนใจ และมีขอเสนอไปยังทาน
(ทางไปรษณีย อีเมล โทรศัพท การสงขอความ ทางอินเทอรเน็ต หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ) เกี่ยวกับสินคาและบริการนั้น
ทานตกลงวาความยินยอมที่ทานใหไวจะยังคงอยูจนกวาทานจะเพิกถอนหรือทานสิ้นสุดการเปนสมาชิกบัตร
ทานอาจเลือกที่จะเลิกรับขอเสนอทางการตลาดดังกลาวไดในเวลาใดก็ตาม โดยการ (1) ติดตอฝายบริการลูกคาของเราที่หมายเลข
โทรศัพทดานหลังบัตรของทาน หรือ (2) ล็อกอินเขาบัญชีของทานที่ www.americanexpress.com/thailand/th เพื่อแกไขขอมูล
ความตองการดานความเปนสวนตัวของทา นอกจากนี้ เราอาจติดตอทานเปนครั้งคราวเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขความประสงคในการ
รับขอเสนอดานการตลาดของทานใหเปนปจจุบัน
8. การติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางโทรศัพท
หากทานติดตอเราดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เราอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอินเทอรเน็ต โพรโทคอลที่เกี่ยวของกับวิธีการ
ติดตอในขณะนั้น และเรายังอาจติดตามตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางทานกับเราเพื่อใหแนใจในคุณภาพ
การใหบริการลูกคาของเรา
9. การสงขอมูลระหวางประเทศ
ขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับการประมวลผล หรือเขาถึง หรือเปดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุใน
เงื่อนไขขอ 22(3) ขางตน
ทานตกลงใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานออกนอกประเทศไทยไปยังเขตอำนาจทางกฎหมายที่อาจมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของทานไมถึงเกณฑมาตรฐานในพระราชบัญญัติฯ เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน
ในระดับเดียวกันในเขตอำนาจทางกฎหมายอื่นๆ นอกประเทศไทย
10. การเก็บรักษาและการทำลายขอมูล
เราจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุในขอ 3 (วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย) เปนระยะเวลา
เท า ที ่ เ หมาะสมเพื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ท างธุ ร กิ จ หรื อ ทางกฎหมายของเรา กล า วคื อ ตลอดอายุ ส มาชิ ก บั ต รของท า นและอี ก 11 ป
หลังการยกเลิกบัญชีของทาน เวนแตกฎหมายที่ใชบังคับจะกำหนดเปนประการอื่น
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11. สิทธิของทาน
ในเวลาใดก็ตาม โดยอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฯ ทานมีสิทธิที่จะ: (ก) เพิกถอนความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทาน เวนแตจะมีขอ หามมิใหเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาทีเ่ ปนประโยชนแกทา น (ข) ขอเขาถึงและ/หรือ
รั บ สำเนาข อ มู ล ที ่ เ รามี อ ยู  เ กี ่ ย วกั บ ท า นหรื อ บั ญ ชี ข องท า น หรื อ การเป ด เผยรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ วิ ธ ี ก ารที ่ อ าจใช เ ก็ บ รวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของทานโดยที่ทานไมไดใหความยินยอม (ค) ขอใหมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่ใชเครื่องอานไดไปยัง
บุคคลอื่น (ง) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (จ) ขอให
มีการทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ฉ) ขอใหมีการ
ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติฯ (ช) ขอใหเราดำเนินการใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคล
ของทานยังคงถูกตอง เปนปจจุบัน ครบถวน และไมทำใหเขาใจผิด และหากเราปฏิเสธคำรองของทาน เราจะบันทึกคำรองของทานและ
เหตุผลในการปฏิเสธไวตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติฯ และ (ซ) ยื่นคำรองทุกขในกรณีที่เรา ลูกจางหรือผูรับจางของเรา ฝาฝน
หรือละเมิดพระราชบัญญัติฯ หรือประกาศ อื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ
ทานตกลงวา อเมริกัน เอ็กซเพรส อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติตามคำรองในขอ (ข)
และ (ค) ขางตน โปรดสงคำรองเปนหนังสือมายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งใหรายละเอียดไวในขอ 12 (เจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล) ขางลาง
12. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
หากทานมีคำรองขอใดๆ ตามที่ระบุไวในขอ 11 (สิทธิของทาน) ขางตน โปรดติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยทำเปน
หนังสือสงมาที่: เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด สำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล
อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
13. การเพิกถอนความยินยอม
หากทานไมประสงคใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานอีกตอไป ทานสามารถเพิกถอนความยินยอมไดโดยการ
ทำคำรองเปนหนังสือสงมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใหเราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามขอกำหนดและเงื่อนไขนี้
ซึ่งจำเปนสำหรับการจัดหาสินคาหรือการใหบริการของเรา อาจสงผลกระทบตอการใชสินคาและบริการของทาน ตามที่ไดระบุไวในขอ 1.
โดยการลงนามขางลางนี้ ขาพเจายอมรับและใหความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใดๆ
ตามที่ระบุขางตน
2

ลายมือชื่อ สมาชิกบัตรหลัก
วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

(

)

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริมใบที� 1
วันที่ ว ว /

ดด

/ ปปปป

(

)

ลายมือชื่อ ผูสมัครบัตรเสริมใบที� 2
วันที่ ว ว /

(
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ดด

/ ปปปป

)
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รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาใชจายอ�นๆ
1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอื่นๆ
ดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
คาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการใชวงเงินหรือคาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนด
2. อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (1) (2)
4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (2)

ไมมี
ไมมี
16% ตอปของยอดคางชําระ
วันที่สรุปยอดรายการ
ไมมี
3% ของจํานวนเงินสดที่เบิกถอน
ไมมีการเรียกเก็บดอกเบี้ย

บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซเพรส

บัตรหลัก

บัตรเสริมสูงสุด 2 ใบ

คาธรรมเนียมแรกเขา (ครั้งเดียว)

ไมมี

ไมมี

คาธรรมเนียมรายป (บาท / ป)

32,710.28

ไมมี

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

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล(3) (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

30
25
35
20
20

ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ
ไมคดิ คาบริการ

30
25

ไมมบี ริการ

15
10

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

ไมคิดคาบริการ
ไมคิดคาบริการ
ไมคิดคาบริการ

ไมมบี ริการ

10

ไมมบี ริการ

ไมมบี ริการ

30
20

11. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ไมคิดคาบริการ 12. คาปรับกรณีเช็คคืน (2)
23.37 บาท / หนา 13. คาติดตามทวงถามหนี้
14. คาธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียม
46.73 บาท / รายการ
ใหแกหนวยงานราชการ
186.92 บาท / รายการ 15. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน (4)
ไมคิดคาบริการ

ไมมบี ริการ

20

ไมมบี ริการ

ไมคิดคาบริการ
200 บาท / ครั้ง
ไมมี
ไมมี
รอยละ 2.5

กรณีการเบิกถอนเงินสดจากเครือ่ งเอทีเอ็ม อาจมีการเรียกเก็บคาใชจา ยหรือคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพิม่ เติมโดยผูใ หบริการเครือ่ งเอทีเอ็มในประเทศหรือตางประเทศ
คาธรรมเนียมตางๆ และคาปรับกรณีเช็คคืน ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิม่
ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี
คาใชจายในสกุลเงินตางประเทศ หากทานซื้อสินคาหรือบริการในเงินสกุลอื่นที่ไมใชเงินบาท บริษัทจะแปลงยอดคาใชจายดังกลาวเปนเงินบาท ณ วันที่บริษัทบันทึกยอดคาใชจายนั้น
ซึง่ อาจมิใชวนั เดียวกับวันทีท่ า นไดซอ้ื สินคาหรือบริการ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั วาจะมีการสงยอดคาใชจา ยมาเรียกเก็บจากบริษทั เมือ่ ใด หากยอดคาใชจา ยมิใชอยูใ นสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเงินเปนดอลลารสหรัฐฯ
กอน จากนัน้ จึงแปลงคาจากดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินบาท หากยอดคาใชจา ยเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ จะมีการแปลงคาเปนเงินบาทโดยตรง หากทานเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอืน่ ทีไ่ มใชดอลลารสหรัฐฯ
เงินสดที่เบิกถอนจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลวจึงแปลงคาจากดอลลารสหรัฐฯเปนเงินบาท ณ วันที่มีการ ดำเนินการบันทึกรายการโดยอเมริกัน เอ็กซเพรส ในตางประเทศ
ซึง่ อาจมิใชวนั เดียวกับวันทีท่ า นเบิกถอนเงินสด ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั วาจะมีการสงยอดเบิกถอนเงินสดมาเรียกเก็บยังอเมริกนั เอ็กซเพรส เมือ่ ใด
ทานยอมรับและตกลงวาการแปลงคาเงินจะกระทำโดยระบบการเงินของอเมริกัน เอ็กซเพรสตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางธนาคารที่ระบบเลือกจากแหลงขอมูลในวันทำการกอน
วันที่จะมีการบันทึกยอดใชจาย/รายการ บวกดวยคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตรารอยละ 2.5 อนึ่ง หากมีการแปลงคาเงินโดยบุคคลที่สามกอนที่จะมีการเรียกเก็บจากบริษัท
อัตราแลกเปลีย่ นการแปลงคาเงินจะเปนอัตราแลกเปลีย่ นทีบ่ คุ คลทีส่ ามเปนผูเ ลือกใชกบั การแปลงคาเงินนัน้
ผูถ อื บัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ ใชในการอางอิงเบือ้ งตนไดทาง www.americanexpress.com/thailand หรือติดตอแผนกบริการสมาชิกบัตร
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บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จำกัด
388 อาคารเอสพี ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.americanexpress.com/thailand
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