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1. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท Company Details
ชื่อบริษัทที่ประสงคให้ปรำกฎบนบัตรบริษัท
Company Name to appear on Corporate Card
(ไม่เกิน 24 ตัวอักษร) (not exceeding 24 spaces)

บริษัท (ชื่อเต็ม)
Company Name (in full)

งบค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรเดินทำง
และสันทนำกำรเพื่อธุรกิจต่อปี (บำท) 
Annual T&E Expenditure (THB)

รำยได้ต่อปี
Annual Revenue

สำขำ / Bank Branch 

บริษัทของตนเอง
Independently Owned

บริษัทไทย
Thailand Company

บริษัทในเครือ
Subsidiary

บริษัทแม่
Parent Company

ห้ำงหุ้นส่วน
Partnership

แผนก/สำขำ
Division/Branch

ที่อยู่ที่จดทะเบียน
Registered Address

ที่อยู่ที่ติดต่อ
Trading address

รหัสไปรษณีย Postcode

รหัสไปรษณีย Postcode
โทรสำร
Fax No.

โทรศัพท
Telephone No.

ประเภทธุรกิจ
Industry or Nature  of
Business

ประเภทนิติบุคคล
Entity Type

ทุนช�ำระแล้ว (บำท)
Paid-up Capital (THB)

ชื่อธนำคำร  
(ที่บริษัทเปิดบัญชีอยู่)
Bank Name (Company Account)

หมำยเลขบัญชี 
Bank Account No. (Current)

(โปรดท�ำเครื่องหมำย)
(Please tick)

กรณีบริษัทในเครือหรือแผนก/สำขำของบริษัท โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทแม่
If subsidiary or division/branch company, state name and address of parent company

บริษัทต่ำงชำติที่จดทะเบียน
Registered Foreign Company

สมำคมไม่อยูใ่นรปูองคกรตำมกฎหมำย
Unincorporated Association

หน่วนงำนรำชกำร
Government Body

บริษัทต่ำงชำติที่ไม่จดทะเบียน
Unregistered Foreign Company

สหกรณ
Cooperative

ทรัสต* (กรุณำวงกลมประเภทของทรัสต)
Trust* (please circle trust type) 

Family/Unit/Discretionary

สมำคมในรูปองคกรตำมกฎหมำย
Incorporated Association

Section A: Corporate Card Agreement and Application
ข้อควำมส�ำคัญ: เอกสำรนี้เป็นใบสมัครเพื่อขอเปิดบัญชีบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส โดยเมื่อบัญชีบัตรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติ เรำจะด�ำเนินกำรออกบัตรบริษัทให้กับพนักงำนผู้มีสิทธิของท่ำน กรุณำกรอกข้อควำมทั้งหมด
โดยใช้พิมพดีดหรือเขียนด้วยตัวบรรจง และกำเครื่องหมำยในช่อง  ตำมควำมเหมำะสม กรุณำกรอกแบบฟอรมนี้ให้ครบถ้วนโดยข้อมูลทั้งหมดเป็นสิ่งจ�ำเป็นและน�ำมำใช้ตรวจสอบควำมถูกต้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
อนุมัติกำรเปิดบัญชีบัตรบริษัท ข้อมูลที่ไม่สมบูรณอำจเป็นเหตุให้ขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมัติใบสมัครของท่ำน เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำโดยไม่จ�ำเป็น ลำยเซ็นในเอกสำรทุกฉบับต้องเหมือนกับที่เซ็นไว้ในแบบฟอรมใบสมัคร

ขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติใบสมัครจะใช้เวลำประมำณ 1 เดือน ทั้งนี้เรำจะรักษำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจำกท่ำนไว้เป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด โปรดแนบส�ำเนำเอกสำรต่ำงๆ มำพร้อมกับใบสมัครดังนี้:

1) งบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบย้อนหลัง 2 ปี
2) หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
3) บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร (ภ.พ. 20)
4) ส�ำเนำบัญชีธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน กรณีที่บริษัทจดทะเบียน 
 ไม่ถึงหนึ่งปี

5) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน (ชำวไทย)/หนังสือเดินทำง 
 (ชำวต่ำงชำติ) ของผู้ลงนำมที่ได้รับอนุญำตพร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง
6) ส�ำเนำรำยชื่อผู้ถือหุ้น (คัดส�ำเนำไม่เกิน 6 เดือน)
7) ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน* (ชำวไทย)/ใบอนุญำตท�ำงำน (ชำวต่ำงชำติ) 
 ของผู้ลงนำมที่ได้รับอนุญำต พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง

8) ส�ำเนำหลักฐำนแสดงที่อยู่ปัจจุบันไม่เกิน 3 เดือน (ชำวไทย 
 และ ชำวต่ำงชำติ) เช่น ใบเสร็จค่ำสำธำรณูปโภค  สัญญำเช่ำ 
 ใบขับขี่ บัตรประจ�ำตัวประชำชน  ทะเบียนบ้ำน   

*กรุณำแนบส�ำเนำทะเบียนบ้ำนเพิ่มเติม กรณีให้ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน

Important Notes: This section is an application to establish an American Express Corporate Card Account. From this account, we will issue Corporate Cards to qualified members of your company.  
Please type or print throughout. Tick boxes   as appropriate. It is essential that forms are completed in full. All information is required and will be subject to verification before an account can be established.  
Insufficient information may cause unnecessary delays in the processing of your application. The signature on every document must be the same as signed on the application form.

Please allow one month for processing. All information received will be treated with strict confidence. Also please enclose with your application, copies of the following:

*Copy of House Registration is required, if provide the House Registration Address.

1) Last two years audited financial statements
2) Business Registration (within 3 months)
3) Tax certification (POR POR 20)
4) Bank statement for 6 months If company registered less  
 than 1 year

5) Certified copy of ID card (Thai/Passport (non-Thai) of authorized  
 signers
6) Shareholder list issued within the past six (6) months
7) Certified copy of House Registration*(Thai)/Work Permit (non-Thai)  
 of authorized signers

8) Certified  copy of the current address proof document issued  
 within 3 months. (Thai and non-Thai)  e.g. Utility Bills, Lease  
 agreement, Driving License, ID Card, House Registration 

ชื่อทำงกำรค้ำ
Trading Name

วันที่จดทะเบียนบริษัท
Date Company Registered

เลขทะเบียนบริษัท
Company Registration No. ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป    ป



4. การเรียกเก็บเงินและการช�าระเงิน Billing And Payment

ประเภทของกำรเก็บเงิน 
และกำรช�ำระเงิน
Billing Type

เรียกเก็บจำกส่วนกลำง Central Bill เรียกเก็บรำยบุคคล Individual Bill

ของเดือน of monthระบุวันสรุปรอบบัญชี
Statement Date

ประเภทกำรช�ำระเงิน
Payment Type

กำรติดตำมหนี้
Dunning บริษัท Company

บริษัท Company

สมำชิกบัตร Cardmember

สมำชิกบัตร Cardmember

บริษัท และ สมำชิกบัตร Combined

บริษัท และ สมำชิกบัตร Combined

5. รายงานข้อมูลด้านการจัดการ Management Information Reporting
วันเริ่มต้นรอบปีบัญชีบริษัท (เดือน 1 - 12)  Start of Company’s financial year (month 1 - 12)

ด     ด

2. การจัดส่งบัตร Card Distribution

ส�าหรับส่วนกลาง For Central
ชื่อผู้รับ
Recipient Name

ประเภทของกำรจัดส่งบัตร
Card Distribution Type

ส่วนกลำง Central รำยบุคคล To Cardmember’s Billing Address

นำย Mr นำง Mrs นำงสำว Miss

ต�ำแหน่ง
Position

ที่อยู่ (กรณีแตกต่ำงจำก 
ที่อยู่บริษัทข้ำงต้น)
Address (if different from 
above company address)

โทรศัพท
Telephone No.

รหัสไปรษณีย Postcode

อีเมล
Email

อื่นๆ Other

3. การจัดส่งรายงานข้อมูล Report Distribution

ชื่อผู้รับ
Recipient Name

นำย Mr นำง Mrs นำงสำว Miss

ต�ำแหน่ง
Position

ที่อยู่ (กรณีแตกต่ำงจำก 
ที่อยู่บริษัทข้ำงต้น)
Address (if different from 
above company address)

โทรศัพท
Telephone No.

รหัสไปรษณีย Postcode

อีเมล
Email

อื่นๆ Other



อื่นๆ Other

อื่นๆ Other

6. ผู้ดูแลโปรแกรม Programme Administrators

ชื่อ Name

ชื่อ Name

นำย Mr

นำย Mr

นำง Mrs

นำง Mrs

นำงสำว Miss

นำงสำว Miss

ต�ำแหน่ง Position

ต�ำแหน่ง Position

โทรศัพท Telephone No.

โทรศัพท Telephone No.

อีเมล Email

อีเมล Email

โทรศัพทมือถือ Mobile No.

โทรศัพทมือถือ Mobile No.

ส�ำหรับสัญชำติไทย / For Thai Nationality กรุณำเลือกหนึ่งตัวเลือก / Please select one option

กรุณำแนบเอกสำร / Please provide document

ที่อยู่ตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชน
National ID Card Address

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
House Registration Address

รหัสไปรษณีย
Postcode

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่
Address

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีต่ำงจำกด้ำนบน)
Current Address (If Different from above)

ที่อยู่ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ / Address for non-Thai National

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่ประเทศเจ้ำของสัญชำติ
Country of Nationality

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย
Current Address in Thailand

ที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศ
Current Address in Overseas

รหัสไปรษณีย
Postcode

7. รายชื่อผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทในอนาคต Future Application Authorisation

ต�ำแหน่ง:
Position:

บัตรประจ�ำตัวประชำชน (ชำวไทย): 
I.D.(Thai) / Passport (non-Thai):

ชื่อ (กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจง):
Name (Please print):

สัญชำติ:
Nationality:

วันเดือนปีเกิด
Date of Birth D D M M Y Y Y Y

ตัวอย่ำงลำยเซ็น / Specimen Signature

ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำรของหน่วยงำนรัฐ
หรือไม่?
Have you ever been employed
by the government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

ไม่เคย

เคย,  หน่วยงำน ต�ำแหน่ง สิ้นสุดสถำนภำพ เดือนและปี

(กรณีไม่มีกรุณำกรอกที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศด้ำนล่ำงนี้) / (if not available, please provide oversea address below)



ต�ำแหน่ง:
Position:

บัตรประจ�ำตัวประชำชน (ชำวไทย): 
I.D.(Thai) / Passport (non-Thai):

ชื่อ (กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจง):
Name (Please print):

ส�ำหรับสัญชำติไทย / For Thai Nationality กรุณำเลือกหนึ่งตัวเลือก / Please select one option

กรุณำแนบเอกสำร / Please provide document

ที่อยู่ตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชน
National ID Card Address

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
House Registration Address

รหัสไปรษณีย
Postcode

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่
Address

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีต่ำงจำกด้ำนบน)
Current Address (If Different from above)

ที่อยู่ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ / Address for non-Thai National

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่ประเทศเจ้ำของสัญชำติ  
Country of Nationality

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย
Current Address in Thailand

ที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศ
Current Address in Overseas

รหัสไปรษณีย
Postcode

สัญชำติ:
Nationality:

วันเดือนปีเกิด
Date of Birth D D M M Y Y Y Y

ตัวอย่ำงลำยเซ็น / Specimen Signature

ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำรของหน่วยงำนรัฐ
หรือไม่?
Have you ever been employed
by the government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

ไม่เคย

เคย,  หน่วยงำน ต�ำแหน่ง สิ้นสุดสถำนภำพ เดือนและปี

(กรณีไม่มีกรุณำกรอกที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศด้ำนล่ำงนี้) / (if not available, please provide oversea address below)



8. ค�าอนุมัติและค�ารับรองบริษัทฯ Authorisation and Undertaking
บริษัทฯ ประสงคที่จะขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยบริษัทฯ ได้อ่ำนโดยถี่ถ้วน ท�ำควำมเข้ำใจโดยสมบูรณ และยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บัตรบริษัทตำมปรำกฏในใบสมัครบัตร 
บริษัทนี้ โปรดออกบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ในนำมของบริษัทฯ และบุคคลที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในใบสมัครบัตรบริษัทนี้ ซึ่งได้กรอกข้อควำมและลงลำยมือชื่อโดยบุคคลดังกล่ำวแล้ว พร้อมทั้งมีกำรลงลำยมือชื่อ
ก�ำกับโดยผู้มีอ�ำนำจชื่อผูกพันบริษัทฯ นี้

บริษัทฯ ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวที่ให้ไว้ข้ำงต้นถูกต้อง และบริษัทฯ มอบอ�ำนำจให้บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด และ/หรือ ผู้แทนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) ด�ำเนินกำรติดต่อกับ 
ธนำคำรของบริษัทฯ หรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่ำบริษัทฯ ได้แจ้งและได้รับ 
ควำมยินยอมจำกบุคคลที่มีชื่อในแบบฟอรมนี้แล้วทุกคนตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึง พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) ส�ำหรับกำรเปิดเผย เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลโดย 
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้งำนของบัญชีบัตรบริษัท  โดยบริษัทฯ เข้ำใจว่ำ บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด อำจปฏิเสธไม่รับใบสมัคร 
บัตรบริษัทนี้ได้  โดยมิต้องชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบแต่ประกำรใด 

ลงลำยมือชื่อในนำมบริษัทฯ ที่ปรำกฏข้ำงต้น (ลงลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม) โดยกำรลงลำยมือชื่อดังกล่ำว บริษัทฯ ยินยอมว่ำข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลโดย 
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อที่ 10 ของข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้งำนของบัญชีบัตรบริษัท

We wish to apply for an American Express Corporate Card Account and we thoroughly read, fully understand and accept the terms and conditions set out in this application form.  
Please issue American Express Corporate Cards in the name of this company and the respective persons named on this application form duly completed and signed by such persons  
and countersigned by the authorised signatory(ies) of this company.

We warrant that the above information is correct and authorise American Express (Thai) Co., Ltd. and/or its representatives to contact our bank or any source to obtain any  
information required to establish an American Express Corporate Card account for this company. We warrant that we have notified and obtained consent from all respective persons  
named in the Corporate Card Application Forms in accordance with applicable laws (including the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)) for the disclosure to, and collection  
and use by American Express (Thai) Co., Ltd. of their information in accordance with the Corporate Card Conditions of Agreement. We understand that American Express (Thai)  
Co., Ltd. may decline this application without giving and notifying us the reasons. 

Signed for and on behalf of the company named above (authorised signatory(ies) of company). By signing below, we agree with the collection, use and disclosure of our personal  
data by American Express (Thai) Co., Ltd. in accordance with the Condition 10 of the Corporate Card Conditions of Agreement.

ต�ำแหน่ง:
Position:

บัตรประจ�ำตัวประชำชน (ชำวไทย): 
I.D.(Thai) / Passport (non-Thai):

ชื่อ (กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจง):
Name (Please print):

ส�ำหรับสัญชำติไทย / For Thai Nationality กรุณำเลือกหนึ่งตัวเลือก / Please select one option

กรุณำแนบเอกสำร / Please provide document

ที่อยู่ตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชน
National ID Card Address

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
House Registration Address

รหัสไปรษณีย
Postcode

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่
Address

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีต่ำงจำกด้ำนบน) 
Current Address (If Different from above)

ที่อยู่ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ / Address for non-Thai National

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่ประเทศเจ้ำของสัญชำติ 
Country of Nationality

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย
Current Address in Thailand

ที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศ
Current Address in Overseas

รหัสไปรษณีย
Postcode

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม Signature of Authorised Signatory ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) Company Stamp (if any)

สัญชำติ:
Nationality:

วันเดือนปีเกิด
Date of Birth D D M M Y Y Y Y

ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำรของหน่วยงำนรัฐ
หรือไม่?
Have you ever been employed
by the government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

ไม่เคย

เคย,  หน่วยงำน ต�ำแหน่ง สิ้นสุดสถำนภำพ เดือนและปี

(กรณีไม่มีกรุณำกรอกที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศด้ำนล่ำงนี้) / (if not available, please provide oversea address below)



ต�ำแหน่ง:
Position:

บัตรประจ�ำตัวประชำชน (ชำวไทย): 
I.D.(Thai) / Passport (non-Thai):

ชื่อ (กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจง):
Name (Please print):

ส�ำหรับสัญชำติไทย / For Thai Nationality กรุณำเลือกหนึ่งตัวเลือก / Please select one option

กรุณำแนบเอกสำร / Please provide document

ที่อยู่ตำมบัตรประจ�ำตัวประชำชน
National ID Card Address

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
House Registration Address

รหัสไปรษณีย
Postcode

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่
Address

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีต่ำงจำกด้ำนบน) 
Current Address (If Different from above)

ที่อยู่ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ / Address for non-Thai National

รหัสไปรษณีย
Postcode

ที่อยู่ประเทศเจ้ำของสัญชำติ 
Country of Nationality

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย
Current Address in Thailand

ที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศ
Current Address in Overseas

รหัสไปรษณีย
Postcode

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม Signature of Authorised Signatory ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) Company Stamp (if any)

ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำรของหน่วยงำนรัฐ
หรือไม่?
Have you ever been employed
by the government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

สัญชำติ:
Nationality:

วันเดือนปีเกิด
Date of Birth D D M M Y Y Y Y

ไม่เคย

เคย,  หน่วยงำน ต�ำแหน่ง สิ้นสุดสถำนภำพ เดือนและปี

(กรณีไม่มีกรุณำกรอกที่อยู่ปัจจุบันในต่ำงประเทศด้ำนล่ำงนี้) / (if not available, please provide oversea address below)



(                                              )

ท�ำที่ 

วันที่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคล
ข้ำพเจ้ำ (นิติบุคคลชื่อ)

วันที่จดทะเบียน

โดยมี

ลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำม

(ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง)
ผู้ให้ควำมยินยอม / ผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนนิติบุคคลผู้ให้ควำมยินยอม

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่อเมริกัน เอ็กซเพรสเท่ำนั้น 

ตรำประทับ (ถ้ำมี)

เป็นผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนตำมหนังสือรับรอง ใบส�ำคัญกำรจดทะเบียน ซึ่งออกโดย

และ

ลำยมือชื่อพยำน

(ชื่อนำมสกุลตัวบรรจง)
หมำยเหตุ: ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมำชิกหรือผู้ใช้บริกำรเป็นองคประกอบหนึ่งในกำรพิจำรณำ

สินเชื่อของสถำบันกำรเงิน แต่กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็นสิทธิของเจ้ำของข้อมูลที่จะ
ให้ควำมยินยอมหรือไม่ก็ได้

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่/เลขที่ี่อ้ำงอิงอื่น

ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมใหบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด (“บริษัท”) เปิดเผยหรือให้ข้อมูล 
ของข้ำพเจ้ำแก่ บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นสมำชิกหรือผูใช้บริกำรของ  
บริษัทเพื่อประโยชนในกำรวิเครำะหสินเชื่อ กำรออกบัตรเครดิต ตำมค�ำขอสินเชื่อ/ขอออก 
บัตรเครดิตของข้ำพเจ้ำที่ ให ไว กับบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด ข ้ำงต้น 
รวมถึงเพื่อประโยชนในกำรทบทวนสินเชื่อ ต่ออำยุสัญญำสินเชื่อ/บัตรเครดิต กำรบริหำร 
และปองกันควำมเสี่ยง ตำมข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย และใหถือว่ำคู ่ฉบับ  
และบรรดำส�ำเนำ ภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสำรที ท�ำส�ำเนำขึ้นจำกหนังสือ 
ให้ควำมยินยอมฉบับนี้ โดยกำรถ่ำยส�ำเนำ ถ่ำยภำพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ  
เป็นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูล

Sept’ 18

GLOBAL 
CORPORATE PAYMENTS



( )

Made at

Date

Type of Juristic Person

Juristic Person 
I (The company’s name)

Registration No./Other reference No.

Date of Registration

represented by

Signature of Authorised Signatory

(Please print or use Capital letter)
Consent grantor / Company’s authorised person of consent grantor

For American Express Use Only:

Company Stamp (if any)

Signature of  Witness 
(American Express staff)

(Please print or use Capital letter)

The authorised person as specified in company’s affidavit or certificate of registration issued by

and

I hereby agree and consent to the National Credit Bureau Co., Ltd (“the company”) to disclose or to 
provide my information to American Express (Thai) Co., Ltd. which is a member or service recipient of 
the Company for the purposes of credit analysis, issuance of credit card according to my application for 
credit/credit card which was given to American Express (Thai) Co., Ltd. as mentioned above, including 
the purposes of credit review, credit agreement extension/credit card renewal, risk management and 
prevention pursuant to the Bank of Thailand’s stipulations. I further agree that any duplication and 
any copy, photocopy, electronic data, or facsimile which have been made as a copy from this original 
consent letter by means of photocopying, image scanning, or recording in whatever forms shall be 
deemed as evidence of my consent with the same effect as its original. 

Letter of Consent to Disclose Information

Remark: Information which the Company discloses to member or service recipient is one of the constituents for credit analysis of 
 financial institutions but disclosure of such information is the right of information owner whether he/she will give it or not.

Sept’ 18

GLOBAL 
CORPORATE PAYMENTS



1. การขอข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย 

เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับในกฎกระทรวง เรื่องกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงของลูกค้ำ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ เพรส (ไทย) จ�ำกัด มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้อง
ระบุตัวตนของลูกค้ำ รวมถึงด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจนตัวตนของนิติบุคคล ดังนั้น โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของและอ�ำนำจกำร
ควบคุมที่มีอยู่จริงของบริษัทของท่ำน 

ทั้งนี้ เรำจะไม่สำมำรถด�ำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเปิดบัญชีหำกเรำมิได้รับข้อมูลดังกล่ำวจำกท่ำน นอกจำกนี้ เรำอำจมีควำมจ�ำเป็นที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมและ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติบัตรจำกท่ำนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว

2. ค�าจ�ากัดความของผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย 

ผู้รับผลประโยชนทอดสุดท้ำย หมำยถึง บุคคลธรรมดำ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
ก) ถือหุ้นและ/หรือ มีสิทธิออกเสียง เป็นเจ้ำของ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปในนิติบุคคล หรือ 
ข) มีอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลผ่ำนวิธีกำรอื่นๆ หรือ
ค) มีต�ำแหน่งบริหำรระดับสูงในนิติบุคคล

3. โครงสร้างเจ้าของกิจการของบริษัท

โปรดเลือกหัวข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงของบริษัทท่ำน
i. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกว่ำหนึ่งคนเป็นเจ้ำของ/เป็นผู้ถือหุ้นหรือมีสิทธิในกำรออกเสียงในกิจกำรของบริษัทตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

 ไม่ (กรุณำไปข้อ ii)  ใช่ (กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 4 ถึง 8 ให้ครบถ้วน)

ii. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกว่ำหนึ่งคน ที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทผ่ำนวิธีกำรอื่นๆ เช่น ผ่ำนหนังสือมอบอ�ำนำจ หรือ ข้อตกลง 
โปรดแนบเอกสำรแสดงอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีกำรอื่นของบุคคลธรรมดำ

 ไม่ (กรุณำไปข้อ iii)  ใช่ (กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 4 ถึง 8 ให้ครบถ้วน)

iii. บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือมำกกว่ำหนึ่งคนที่มีต�ำแหน่งบริหำรระดับสูงในบริษัท เช่น  ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนผู้มีอ�ำนำจลงนำม 

 โปรดกำเครื่องหมำยเพื่อยืนยันและข้ำมไปหัวข้อที่ 8  

4. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์1

ค�ำน�ำหน้ำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยู่บ้ำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป     ป     

สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอรเซ็นตกำรถือหุ้น   

ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำร 
ของหน่วยงำนรัฐ หรือไม่?

  ไม่เคย

  เคย    หน่วยงำน  ต�ำแหน่ง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)

แบบฟอรมส�ำหรับผู้รับผลประโยชนทอดสุดท้ำย 



5. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์2

ค�ำน�ำหน้ำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยู่บ้ำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป    ป     
สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอรเซ็นตกำรถือหุ้น   
ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำร 
ของหน่วยงำนรัฐ หรือไม่?   ไม่เคย

  เคย    หน่วยงำน  ต�ำแหน่ง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)

6. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์3

ค�ำน�ำหน้ำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยู่บ้ำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป    ป     
สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอรเซ็นตกำรถือหุ้น   
ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำร 
ของหน่วยงำนรัฐ หรือไม่?   ไม่เคย

  เคย    หน่วยงำน  ต�ำแหน่ง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)

7. รายละเอียดผู้รับผลประโยชน ์4

ค�ำน�ำหน้ำชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ  

ชื่อ: 

นำมสกุล:

ที่อยู่บ้ำน

จังหวัด รหัสไปรษณีย: 

ประเทศ

โทรศัพท  วันเดือนปีเกิด:  ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป    ป     
สัญชำติ

เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชำชน/
เลขที่หนังสือเดินทำง  กรุณาแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปอรเซ็นตกำรถือหุ้น   
ท่ำนเคยเป็นข้ำรำชกำร 
ของหน่วยงำนรัฐ หรือไม่?   ไม่เคย

  เคย    หน่วยงำน  ต�ำแหน่ง  ส้ินสุดสถำนภำพ  (เดือนและปี)



8. ค�ายืนยัน  
บริษัทฯ ขอรับรองว่ำข้อมูลที่ใหไว้ข้ำงต้นนี้ถูกต้องและมอบอ�ำนำจให บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด และ/หรือผู้แทนของ บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส 
(ไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินกำรติดต่อกับธนำคำรของบริษัทฯ หรือแหล่งข้อมูลใดๆ เพื่อขอข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส  
ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่ำบริษัทฯ ได้แจ้งและได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลที่มีชื่อในแบบฟอรมนี้แล้วทุกคนตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
(รวมถึง พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) ส�ำหรับกำรเปิดเผย เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของบุคคลดังกล่ำวโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส  
(ไทย) จ�ำกัด ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยบริษัทฯ เข้ำใจว่ำ บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด  
อำจปฏิเสธไม่รับใบสมัครบัญชีบริษัทฯ นี้ได้ โดยมิต้องชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้บริษัทฯ รับทรำบแต่อย่ำงใด

ลงลำยมือชื่อเพื่อและในนำมของบริษัทฯ ที่ปรำกฏข้ำงต้น (ลำยมือชื่อของผู้มีอ�ำนำจลงนำม) 

ชื่อ 

ต�ำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

 

 
✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป    ป

ชื่อ 

ต�ำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

 

 
✗   วันที่: ว     ว    ด     ด    ป    ป    ป    ป

ตรำประทับบริษัท (หำกมี)

 

 

  



1. Beneficial Owners Information Collection  
In order to comply with the Thailand Ministerial Regulation – Prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence 
American Express (Thai) Co., Ltd. is required to identify the beneficial owner(s) of the customer and take reasonable measures 
to prove the identity of legal persons. Therefore, please provide the following information about the ownership and effective 
control of your entity. 
Please note that we will not be able to process your application without the required information. In addition, we may require 
additional information and supporting documents for further verification.

2. Definition of Beneficial Owner   

Beneficial Owner means individuals (natural persons) who have
a) Owning or controlling  25% or more of the entity’s shares and/or voting rights, 
b) Controlling the entity through other means or
c) Holding senior managing positions of the entity   

4. Beneficial Owners 1 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  

First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality

National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

3. Entity Ownership Structure
Please provide information about the ownership structure of the applicant entity. Please tick as appropriate. 
i. Natural person(s) owns/controls 25% or more of the applicant entity's shares or voting rights:

 No (Please continue to ii)  Yes (Please complete all section 4 to 8)

ii Natural person(s) who controls the entity through other means e.g. through Power of Attorney (POA) or agreement
Please enclose supporting document as documentary proof of control by natural person through legal means.

 No (Please continue to iii)  Yes (Please complete all section 4 to 8)

iii Natural person(s) who holds senior managing positions of the entity e.g. CEO,  Authorised Signer

 Please tick to confirm and skip to section 8  

Beneficial Owners Form



5. Beneficial Owners 2 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  
First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality
National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

6. Beneficial Owners 3 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  
First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality
National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)

7. Beneficial Owners 4 Details

Title  Mr    Mrs  Ms  Other  
First Name: 

Last Name:

Residential Address

City Postcode: 

Country

Telephone Number  Date of Birth:  D D M M Y Y Y Y     
Nationality
National ID/ 
Passport Number  Please provide copy of identification document (ID/passport with photo)

% Ownership of the Entity   

Have you ever been 
employed by the 
government?

  No

  Yes,    Agency Name    Position    Time of cessation    (Month and Year)



8. Declaration  
We warrant that the above information is correct and authorise American Express (Thai) Co., Ltd. and/or its representatives  
to contact our bank or any source to obtain any information required to establish an American Express Corporate Card account 
for this company. We warrant that we have notified and obtained consent from all respective persons named in the Corporate 
Card Application Form in accordance with applicable laws (including the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)), for the 
disclosure to, and collection and use by American Express (Thai) Co., Ltd. of their information in accordance with the Corporate 
Card Conditions of Agreement. We understand that American Express (Thai) Co., Ltd. may decline this application without giving 
and notifying a reason to us.

Signed for and on behalf of the company named above (authorised signatory(ies) of company).

Name 

Position

Signature Authorised 
Signatory

 

 
✗   Date: D D M M Y Y Y Y

Name 

Position

Signature Authorised 
Signatory

 

 
✗   Date: D D M M Y Y Y Y

Company Stamp (if any)

 

 

  



1. นิยามศัพท์: เมื่อท่านอ่านสัญญานี้
ก. ค�ำว่ำ “ท่ำน” หมำยถึงบริษัทซึ่งขอให้มีกำรออกบัตร 

บริษัท โดยมีชื่อและที่อยู ่ปรำกฏในแบบค�ำขอ 
เปิดบัญชีบัตรบริษัทฉบับเดียวกันนี้ และเมื่อใช ้
ในสัญญำสมำชิกบัตรบริษัท ค�ำว่ำ “ท่ำน” ให้ควำม
หมำยถึงทั้งบริษัท ซึ่งขอให้มีกำรออกบัตรบริษัท 
และสมำชิกบัตรบริษัทด้วย 

ข. ค�ำว่ำ “เรำ” หมำยควำมถงึบรษิทั อเมรกินั เอ็กซเพรส 
(ไทย) จ�ำกัด หรือผู้สืบสิทธิจำกเรำ 

ค. ค�ำว่ำ “บัตรบริษัท” หมำยควำมถึงบัตรอเมริกัน 
เอ็กซเพรส ซึ่งออกภำยใต้ระบบบัตรบริษัทของ
อเมรกินั เอก็ซเพรส ตำมท่ีท่ำนร้องขอและเพือ่บญัช ี
ของท่ำนแก่บุคคลซึ่งมีชื่อระบุไว้ในแบบค�ำขอ 

ง. ค�ำว่ำ “บัตรบริษัททดแทน” หมำยถึง บัตรบริษัท
ซึ่งออกเฉพำะโอกำสอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยน
ชื่อสมำชิกบัตรบริษัท หรือในกรณีบัตรสูญหำย  
ถูกขโมย หรือเสียหำย หรือในกรณีกำรออกบัตร 
ให้ใหม่ เนื่องจำกบัตรบริษัทที่ออกให้สมำชิกบัตร
บริษัทไม่ถึงมือผู้รับ หรือในกรณีอื่นใดโดยควำม
ยินยอมของเรำ 

จ. ค�ำว่ำ “สมำชิกบัตรบริษัท” หมำยควำมถึงบุคคล 
ซึ่งท่ำนก�ำหนดให้มีชื่อในบัตรบริษัท

ฉ. ค�ำว่ำ “บัญชี” หมำยควำมถึง บัญชีบัตรบริษัท
ของอเมริกัน เอ็กซเพรส ส�ำหรับบริษัทตำมที่ระบุ
ในสัญญำนี้และสัญญำอื่นใด ซึ่งเข้ำผูกพันตำม 
โอกำสโดยเรำและท่ำนและ/หรือสมำชิกบัตรบริษัท

ช. ค�ำว่ำ “ค่ำสนิค้ำและบรกิำร” หมำยควำมถงึ จ�ำนวนเงนิ 
ที่เรียกช�ำระจำกบัตรบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด 
เฉพำะค ่ำซื้อสินค ้ำและบริกำร หรือสิ่ งอื่นใด 
ค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ 
ค ่ ำ ธ ร รม เนี ยมกำรออกบั ต รทดแทน  หรื อ 
ค่ำธรรมเนียมอื่น กำรผ่อนช�ำระรำยเดือน ดอกเบี้ย 
(ถ ้ำมี) ค ่ำธรรมเนียมที่ธนำคำร หรือสถำบัน 

กำรเงินเรียกเก็บเป็นค่ำบริกำรที่ได้จัดหำให้แก ่
สมำชิกบัตรบริษัทโดยตรง ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียก 
เก็บกรณีมีกำรคืนเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ ค่ำปรับ 
ในกรณีผิดนัดช�ำระหนี้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
อื่นใด และภำษีอำกรที่อำจต้องมีกำรเรียกช�ำระ 
สมำชกิบตัรต้องรบัผดิชอบรำยกำรค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด
ที่กระท�ำจำกกำรใช้บัตรบริษัท ยกเว้นในกรณี
ส�ำหรับ (1) ค่ำสินค้ำและบริกำรที่เกิดข้ึน ซ่ึงได้ใช้
เพื่อวัตถุประสงคทำงธุรกิจของท่ำน ซึ่งท่ำนมิได้ใช้
คืนให้แก่สมำชิกบัตรบริษัท และ (2) ค่ำสินค้ำและ
บริกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำง วันทีสั่ญญำจ้ำงแรงงำนของ
สมำชกิบตัรบริษัทสิน้สุดลง และเรำได้รับรูถึ้งกำรแจ้ง
นั้นจำกท่ำน

ซ. ค�ำว่ำ “ผู้ร่วมให้บริกำร” หมำยควำมถึง บริษัท 
อเมริกัน เอ็กซเพรส หรือบริษัทย่อยหรือบริษัท 
ในเครืออเมริกัน เอ็กซเพรส ผู ้ได ้รับสิทธิจำก 
บริษัทดังกล่ำว บริษัทน�ำเที่ยว สถำนธุรกิจ ธนำคำร 
และผู้รับจ้ำงอิสระอื่น รวมตลอดถึงวิสำหกิจอื่นใด 
ทั้งหมดซึ่งมีส ่วนร ่วมหรือสนับสนุนเครือข ่ำย 
ทั่วโลก ซึ่งใช้ในกำรซ้ือสินค้ำหรือบริกำร ณ สถำน 
ธุรกิจ โดยกำรใช้บัตรบริษัท หรือบัญชีบัตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส

ฌ. ค�ำว่ำ “สถำนธุรกิจ” หมำยควำมถึง วิสำหกิจหรือ
องคกรใด ซึ่งยอมรับบัตรบริษัทในกำรซื้อสินค้ำและ
บริกำร

2. การใช้บัตร
ก. เรำได้เปิดบัญชีในช่ือของท่ำนเมื่อท่ำนร้องขอ 

ท่ำนตกลงยอมผูกพันตำมข้อก�ำหนด และเง่ือนไข 
แห่งสัญญำน้ี และสัญญำสมำชิกบัตรบริษัทซึ่งได ้
จัดให้มีขึ้นแก่บุคคลซ่ึงเป็นสมำชิกบัตรบริษัท
แต่ละรำย  สัญญำสมำชิกบัตรบริษัทฉบับปัจจุบัน
ได้แนบมำกับใบน�ำส่งบัตรบริษัท และถือเป็นส่วน 

สัญญาบัญชีบัตรบริษัท บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด – แบบจ�ากัดความรับผิดชอบ  



หนึ่งของสัญญำนี้ 
ข. สมำชิกบัตรบริษัททีม่ชีือ่ปรำกฏอยูบ่นบตัรเท่ำน้ันที่

สำมำรถใช้บัตรบรษิทันัน้ๆ ได้ ไม่ว่ำเพือ่ประโยชนใน
กำรซือ้สินค้ำ และบรกิำร เพือ่ระบตุวับคุคลหรอืเพือ่
วัตถุประสงคอื่นใด

ค. ท่ำนจะมีส่วนรับผิดชอบส�ำหรับกรณีเรียกเก็บค่ำ
ธรรมเนียมดังต่อไปนี้เท่ำนั้น:

 (1.) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมซึ่งได้รับอนุมัติจำก
ท่ำน หรือซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของท่ำน 
และท่ำนยังไม่ได้ช�ำระคืนแก่สมำชิกบัตร

 (2.) กำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมซึง่ในระหว่ำงวนัท่ีสิน้
สุดกำรจ้ำงงำนของสมำชิกบัตร โดยไม่ว่ำเหตุผลใด
ก็ตำม และวันที่เรำได้รับหนังสือแจ้งว่ำเรำรับทรำบ
เกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำงพร้อมด้วยค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
ท่ำนในกำรยกเลิกบัตรบริษัทส�ำหรับพนักงำนและ

 (3.) ค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปี หำกท่ำนได้เลือกที่
จะรับใบเรียกเก็บส่วนกลำงส�ำหรับค่ำธรรมเนียม
ประเภทนี้ 

ง. เรำสงวนสิทธิในอันที่จะปฏิเสธในกำรให้อนุมัติ 
กำรใช ้บัตรเพื่อกำรซื้อสินค ้ำและบริกำรใดๆ 
ของท่ำน หรือสมำชิกบัตรบริษัทและทั้งนี้เรำอำจจะ 
ห้ำมกำรใช้ หรอืส่ังระงบักำรใช้บตัรไม่ว่ำในหรอืนอก 
ประเทศไทย ไม่ว ่ำด ้วยเหตุผลเกี่ยวกับฐำนะ 
ทำงกำรเงินของท่ำน หรือสมำชิกบัตรบริษัท หรือ
สถำนภำพของบัญชีบัตร มูลค่ำหรือลักษณะของ
ธุรกรรม หนี้ค้ำงช�ำระ กำรฉ้อฉล ควำมไม่สุจริต 
หรือสำเหตุอื่นใดตำมที่ก�ำหนดโดยกฎหมำย  
กฎเกณฑที่ใช้บังคับแก่ท้องที่ที่เกี่ยวข้อง และ 
ไม่ว่ำเวลำใดก็ตำมโดยไม่ต้องมีกำรแจ้งให้ท่ำน 
ทรำบแต่อย่ำงไร

จ. ท ่ำนตกลงที่ ให ้ข ้อมูลแก ่เรำตำมที่ เรำร ้องขอ 
ตำมสมควรและตำมกฎหมำย เกี่ยวกับกำรใช้ 
บัตรบริษัทของสมำชิกบัตรบริษัท และจัดหำให้เรำ 
ซึ่งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรใช้บตัรบริษทัดงักล่ำวนัน้ หำกเรำร้องขอท่ำน
ตกลงที่จะให้ควำมร่วมมือกับเรำในกำรสอบสวน 
หรือกำรด�ำเนินคดี อันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจำกกำรใช้

บัตรบริษัท
ฉ. เรำอำจเพิกถอนสิทธิของสมำชิกบัตรบริษัทในกำร

ใช้บัตรบริษัทส�ำหรับธุรกรรมใดๆ ณ เวลำใดๆ 
โดยดุลยพินิจของเรำแต่ฝ่ำยเดียวและไม่จ�ำเป็น 
ต้องแจ้งให้ท่ำน หรือสมำชิกบัตรบริษัททรำบ

ช. ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้เรำทรำบโดยทันที ในกรณ ี
ที่สัญญำจ้ำงแรงงำนของสมำชิกบัตรบริษัทมีอัน 
สิ้นผลไป ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ไม่ว่ำโดยควำมสมัครใจ 
หรือไม่ก็ตำม และแจ้งถึงวันที่สัญญำนั้นส้ินผล 
นอกจำกนี้ท ่ำนตกลงที่จะยกเลิก บัตรบริษัทที่
เกีย่วข้องโดยทนัที โดยกำรตดับตัรออกเป็นสองส่วน 
หรือโดยกำรท�ำลำยบัตรนั้น

ซ. ท่ำนและสมำชิกบัตรบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องรับผิด 
ส�ำหรับค่ำสินค้ำและบริกำร ซึ่งท่ำนหรือสมำชิก 
บัตรมิ ได ้ก ่อขึ้น เว ้นแต ่ค ่ ำสินค ้ำและบริกำร 
ดังกล ่ำวน้ัน เกิดขึ้นเน่ืองมำจำกควำมฉ้อฉล 
ควำมประมำท หรือเหตุกำรณใดๆ ซึ่งท่ำนหรือ 
สมำชกิบตัรบรษิทัทีเ่กีย่วข้องต้องรบัผดิชอบ หรือซ่ึง
เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรผิดสัญญำนี้

3. การเรียกเก็บเงิน
ก. เรำจะจัดส่งใบเรียกเก็บเงินรำยเดือนในกำรใช้

บัตรบริษัท เพื่อช�ำระสินค้ำ และบริกำรส่งถึงท่ำน 
เป็นเวลำอย่ำงน้อยสิบ (10) วัน ก่อนวันก�ำหนด
ช�ำระหน้ี ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้สมำชิกบัตรบริษัท 
ทรำบถึงค่ำสินค้ำ และบริกำรอันเกิดจำกกำรใช้ 
บัตรบริษัท โดยสมำชิกบริษัทเหล ่ำนั้นตำมท่ี 
ปรำกฏในใบเรียกเก็บเงินรำยเดือน

ข. หรือหำกว่ำท่ำนได้ระบุไว้ในใบสมัครบัญชีบัตร 
บริษัท เรำจะจัดส่งใบเรียกเก็บเงินรำยเดือนไป 
ให้แก่สมำชิกบัตรบริษัท

ค. ไม่ว่ำใบเรียกเก็บเงินรำยเดือนจะได้ส่งให้กับบุคคล
ใด ท่ำนและสมำชิกบัตรบริษัทยังต้องรับผิดตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 2 (ค) ข้ำงต้น

ง. ท่ำนตกลงท่ีจะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ของที่อยู่ 
ในกำรส่งใบเรียกเก็บเงินรำยเดือนให้เรำทรำบโดย
ทันที



4. ข้อสงสัย
ก. ถ้ำท่ำนมข้ีอสงสัยเกีย่วกบัใบเรียกเกบ็เงนิรำยเดอืน 

กรณุำแจ้งให้เรำทรำบโดยทนัท ีท่ำนต้องรบัผดิชอบ 
ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเรียกเก็บเงิน 
รำยเดือนแต่ละเดือน ท่ำนตกลงทีจ่ะแจ้งให้เรำทรำบ 
ถึงรำยกำรเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้องภำยในสิบ 
(10) วันท�ำกำรนับจำกวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน 
รำยเดือน เรำจะด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
ที่จะช่วยเหลือท่ำน โดยกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับค่ำสินค้ำ และบริกำรตำมที่ปรำกฏอยู่ในใบเรียก 
เกบ็เงินรำยเดือน เมือ่พ้นก�ำหนดสบิ (10) วันท�ำกำร 
นี้แล้ว ท่ำนยังสำมำรถทักท้วงถึงควำมคลำดเคลื่อน 
ในใบเรยีกเก็บเงนิรำยเดือนได้ โดยท่ำนจะต้องพสิจูน 
ควำมผิดพลำดบกพร่องของรำยกำรในใบเรียกเก็บ 
เงินรำยเดือนดังกล่ำว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบ  

(60) วันนับแต่วันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินรำยเดือน 
ในกรณทีีค่่ำสนิค้ำและบรกิำรดงัปรำกฏในบญัชีบตัร
ของท่ำน เกดิขึน้จำกกำรซือ้ขำยทีไ่ม่จ�ำเป็นต้องมกีำร 
แสดงบัตร และไม่อำจตรวจสอบยืนยันลำยมือชื่อ
ของท่ำนได้ 

 (1) ถ้ำท่ำนแจ้งให้เรำทรำบว่ำ ท่ำนหรือสมำชิก 
บัตรบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดหนี้ค่ำสินค้ำหรือ 
บริกำรดังกล่ำว เรำจะยกเลิกกำรเรียกเก็บเงิน 
(หรือปรับคืนเงินเข้ำในบัญชีของท่ำนในกรณีที่ท่ำน 
ได้ช�ำระไปแล้ว)  ท้ังนี ้เว้นแต่เรำจะสำมำรถพิสจูนได้
ว่ำหนี้ดังกล่ำว เกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำของท่ำน หรือ
สมำชิกบัตรบริษัท หรือ

 (2) ถ้ำท่ำนหรือสมำชิกบัตรบริษัทยกเลิก ค�ำสั่ง 
ซื้ อสินค ้ ำหรือบริกำรโดยแจ ้ ง ให ้กับ เรำและ 
สถำนธุ รกิจทรำบภำยในระยะเวลำสี่ สิบห ้ ำ 
(45) วัน นับแต่วันที่สั่งซื้อ หรือขอรับกำรบริกำร 
หรือภำยในระยะเวลำสำมสิบ (30) วัน นับแต ่
วันถึ งก� ำหนดกำรส ่ งมอบสินค ้ ำหรือบริกำร 
ในกรณีที่มีกำรก�ำหนดวันส ่งมอบสินค ้ำหรือ 
บริกำรเป็นลำยลักษณอักษรหำกท่ำนสำมำรถ 
แสดงหลักฐำนได้ว่ำ ผู้ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรน้ัน 
มิได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตำมสัญญำ เรำจะยกเลิก 

กำรเรยีกเกบ็เงนินัน้ ในกรณทีีต้่องมกีำรคนืเงนิเข้ำใน
บัญชีบัตรของท่ำน เรำจะด�ำเนินกำรให้กับท่ำนภำย 
ในระยะเวลำสำมสิบ (30) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้ำเป็นกำรสั่งซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกต่ำงประเทศ
จะด�ำเนินกำรคืนให้ภำยในระยะเวลำหกสิบ  (60) 
วัน ที่ได้รับแจ้ง

ข. เว้นแต่กฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น เรำจะไม่
รับผิดชอบในควำมช�ำรุด หรือควำมบกพร่องของ
สินค้ำ และบริกำรที่ได้ซื้อมำจำกสถำนธุรกิจโดยใช้
บัตรบริษัท ไม่ว่ำในกรณีใดท่ำนจะต้องช�ำระหนี้ให้
กับเรำเต็มจ�ำนวน ตำมที่ปรำกฏในใบเรียกเก็บเงิน
รำยเดือน กำรระงบัข้อพิพำทใดๆ จะต้องด�ำเนนิกำร
โดยตรงกับสถำนธุรกิจเท่ำนั้น

ค. เรำไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดของสถำนธุรกิจ
ในกำรไม่ยอมรับบัตรบริษัท หรือควำมสูญหำย 
หรือเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกวิธีกำรที่สถำนธุรกิจใน
กำรยอมรับบัตรบริษัท หรือปัญหำใดๆ ซึ่งท่ำนหรือ
สมำชิกบัตรบริษัทมีต่อสถำนธุรกิจนั้น

5. ค่าปรับในการผิดนัดช�าระหนี้
 หำกเรำไม่ได้รับช�ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร 

จำกท่ำนเต็มจ�ำนวนตำมที่แสดงไว ้ในใบเรียก 
เก็บเงินรำยเดือนก่อนวันที่เรำได้จัดท�ำใบเรียก 
เก็บเงินรำยเดือนถัดไป (“ใบเรียกเก็บเงินใบที่สอง”) 
ค่ำสินค้ำและบริกำรที่ตกค้ำง ช�ำระจะปรำกฏใน 
ใบเรยีกเกบ็เงนิใบทีส่องในรปูของ “ยอดคงค้ำงช�ำระ 
จำกงวดก่อน” ถ้ำเรำไม่ได้รับช�ำระหน้ี ยอดคงค้ำง 
ช�ำระจำกงวดก่อน จนครบถ้วนตำมจ�ำนวนทีร่ะบอุยู่
ในใบเรียกเก็บเงินใบที่สองภำยในก�ำหนด ประมำณ
สำมสบิ (30) วัน หลังจำกทีเ่รียกเกบ็เงนิจ�ำนวนนัน้ 
เป็นครัง้แรก ให้ถอืว่ำเงนิดงักล่ำวเป็นหน้ีค้ำงช�ำระและ 
จะถูกเรียกเก็บเงินค่ำปรับ ส�ำหรับกำรผิดนัดช�ำระ 
หนีใ้นอตัรำร้อยละ หนึง่จุดสำมสำม (1.33%) ของหน้ี 
ค้ำงช�ำระ (อตัรำน้ียังไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) ต่อเดอืน 
จนกว่ำเรำจะได้รับช�ำระหน้ีจนครบถ้วน ค่ำปรับ 
ส�ำหรับกำรผดินดัช�ำระหนีด้งักล่ำว จะมรีำยละเอยีด
แสดงอยูใ่นใบเรยีกเกบ็เงนิรำยเดอืนของท่ำน ซึง่ค่ำ 



ปรบัทีค้่ำงอยูเ่ป็นจ�ำนวนเท่ำใด ให้ถอืว่ำเป็นหนีค้้ำง 
ช�ำระด้วย

 เรำมสิีทธดิ�ำเนนิกำรใดๆ ตำมทีเ่รำเห็นสมควรเพือ่ท่ี 
จะได้รบัช�ำระค่ำสินค้ำ และบรกิำรทีค้่ำงช�ำระ หรือเพือ่ 
ปองกันผลประโยชนของเรำในเรื่องเกี่ยวกับกำร
ออกบัตร กำรใช้บัตรและกำรให้บริกำรที่เกี่ยวเน่ือง
กับบัตร ท่ำนตกลงท่ีจะชดใช้ค่ำเสียหำย และค่ำใช้
จ่ำยต่ำงๆ(รวมทั้งค่ำบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย) ที่
ต้องเสียไปในกำรใช้มำตรกำรดังกล่ำวให้กับเรำเต็ม
จ�ำนวนด้วย 

6. การยกเลิกบัตรและการระงับใช้บัตร
ก. บัตรบริษัทยังคงเป็นทรัพยสินของเรำ และเรำ

สำมำรถยกเลิกบัญชีหรือบัตรบริษัทใดๆ ตำมท่ี
เรำเห็นสมควร หำกท่ำน หรือสมำชิกบัตรบริษัท
ฝ่ำฝืนเง่ือนไขแห่งสัญญำนี้ หรือสัญญำสมำชิก
บัตรบริษัท หรือด้วยเหตุผล เกี่ยวกับฐำนะ ทำง 
กำรเงินของบัญชี กำรฉ้อฉล ควำมไม่สุจริต หรือ 
สำเหตุอื่นใดที่เรำสำมำรถยกเลิกบัญชี หรือบัตร 
บริษัทดังกล่ำวได้ตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ท่ำน 
อำจขอให้เรำยกเลิกบัญชี หรือบัญชีบัตรบริษัท 
ใดๆ และท่ำนมีสิทธิได้รับเงินค่ำธรรมเนียมรำยป ี
ตำมสัดส ่วนของเวลำที่ เหลืออยู ่ภำยใต ้บังคับ 
แห่งข้อสัญญำอื่นใด ในสัญญำนี้ท่ำน และสมำชิก
บัตรบริษัทแต่ละรำย ยังคงต้องรับผิดในค่ำสินค้ำ 
และบริกำรที่เกิดจำกกำร ใช้บัตรบริษัทภำยหลัง 
กำรยกเลิกบัตรบริษัทดังกล่ำว ท่ำนตกลงที่จะ
ปกปองไม่ให้เรำได้รับควำมเสียหำย หรือเกิด
ควำมรับผิดใดๆ อันเกิดจำกกำรใช้สิทธิเรียกร้อง 
ต่อเรำ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรยกเลิกบัตรบริษัท 
 อย่ำงไม่ถูกต้อง

ข. ถ้ำเรำยกเลิกบัญชีหรือบัตรบริษัทโดยดุลยพินิจ
ของเรำ หรือตำมที่ท่ำนร้องขอ ท่ำนจะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงดีที่สุด ในกำรแจ้งให้สมำชิกบัตร
บริษัททรำบโดยทันทีถึงกำรยกเลิกนั้น และรับ
บัตรบริษัทคืนจำกสมำชิกบัตรบริษัท และตัดบัตร 

ดังกล่ำวออกเป็นสองส่วน หรือท�ำลำยบัตรนั้น
ค. เรำอำจบันทึกเลขหมำยบัญชีบัตรบริษัทท่ีถูก 

ยกเลิกใน “สมุดบันทึกรำยกำรยกเลิกบัตร” หรือ 
มิฉะนั้นเรำอำจแจ้งต่อสถำนธุรกิจถึงกำรยกเลิก 
ดังกล่ำวได้

7.  กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
 ท่ำนและสมำชิกบัตรบริษัทตกลงที่จะแจ้งให้เรำ

ทรำบทันทีที่บัตรสูญหำย ถูกขโมย ในกรณีที่ท่ำน
สมำชิกบัตรบริษัททั้งหมด ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติโดย
สุจริต หนี้และควำมรับผิดชอบต่อเรำที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้บัตร โดยมิได้รับอนุญำต ก่อนกำรแจ้งให้
ทรำบดงักล่ำว จะจ�ำกดัเพยีงหนึง่พนั (1,000) บำท 
หำกว่ำท่ำนได้รับบัตรที่สูญหำยไปกลับคืนมำ ท่ำน
จะไม่ใช้บัตรใบนั้นอีก เรำจะออกบัตรบริษัททดแทน
ให้กับท่ำนหรือสมำชิกบัตรบริษัทที่เกี่ยวข้อง ท่ำน 
และสมำชิกบัตรบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องใช ้
บตัรบรษิทัทดแทน และบตัรทีไ่ด้รบักำรต่ออำย ุในปี 
ต่อๆไปแทน ท่ำนต้องแจ้งกำรได้คืนมำของบัตร 
ใบแรกให้เรำทรำบทันท ีและท่ำนจะต้องตดับตัรแรก 
เป็นสองส่วน และส่งทั้งสองส่วนคืนมำยังเรำ เรำจะ
ระงับกำรใช้บัตรของท่ำนภำยในห้ำ (5) นำที นับ
จำกเวลำทีท่่ำนแจ้งเหตกุำรณ ดังกล่ำวทำงโทรศพัท
กับแผนกบริกำรสมำชิกบัตรของเรำ ตำมหมำยเลข
โทรศัพทที่ก�ำหนดในใบเรียกเก็บเงินรำยเดือน ท่ำน
และสมำชิกบัตรบริษัทท้ังหมดที่เก่ียวข้องไม่จ�ำเป็น
ต้องรับผิดในค่ำสินค้ำหรือบริกำรที่เกิดขึ้นจำกกำร
ใช้บัตรโดยมิชอบภำยหลังระยะเวลำห้ำ (5) นำที
ดังกล่ำว

 

8. ค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 ถ้ำท่ำนใช้จ่ำยเป็นเงินตรำสกุลอื่นนอกจำกสกุล

เงินบำท ค่ำสินค้ำและบริกำรของท่ำนจะถูกแปลง 
เป็นสกลุเงนิบำท กำรแปลงสกุลเงินตรำจะด�ำเนินกำร 
ในวันที่อเมริกัน เอ็กซเพรสด�ำเนินกำรบันทึกค่ำ 
สินค้ำและบริกำร ซ่ึงอำจไม่ใช่วันที่ท่ำนก่อให้เกิด 
ค่ำสนิค้ำและบรกิำรน้ัน โดยขึน้อยูก่บัเวลำทีอ่เมรกินั 



เอ็กซเพรส ได้รับแจ้งค่ำใช้สินค้ำ และบริกำรใน 
กรณีที่ค่ำสินค้ำและบริกำรที่เป็นเงินตรำสกุลอื่น 
และไม่ใช่สกุลเงินดอลล่ำรสหรัฐ กำรแปลงสกุลเงิน 
ตรำดงักล่ำวจะต้องแปลงเป็นสกลุเงนิดอลล่ำรสหรัฐ 
ก่อนแล้วจึงแปลงจำกสกุลเงินดอลล่ำรสหรัฐเป็น 
สกุลเงินบำท ส�ำหรับค่ำสินค้ำและบริกำรที่เป็นสกุล 
เงินดอลล่ำรสหรัฐ จะท�ำกำรแปลงเป็นสกุลเงินบำท
โดยตรง

 เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมำยบังคับให้ใช้อัตรำแลก
เปลี่ยนใด โดยเฉพำะท่ำนได้ทรำบและตกลงด้วยว่ำ 
ระบบปริวรรต เงินตรำของอเมริกัน เอ็กซเพรส จะ
ใช้อัตรำแลกเปล่ียนที่อ้ำงอิงกับอัตรำแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงธนำคำรจำกแหล่งท่ีเป็นที่ยอมรับในทำง
ธุรกิจในวันท�ำกำร ก่อนหนำ้วันที่ด�ำเนินกำรบันทึก 
ค่ำสนิค้ำและบรกิำร  บวกด้วยค่ำควำมเส่ียง จำกกำร 
แปลงสกุลเงิน ในอัตรำร้อยละ 2.5 แต่ในกรณีที ่
บุคคลอื่นเป็นผู ้ด�ำเนินกำรแปลงค่ำสินค้ำและ 
บริกำรที่เป็นสกุลเงินตรำอื่นก่อนที่ค่ำสินค้ำและ 
บรกิำรนัน้จะมำถงึเรำ กำรแปลงสกลุเงนิตรำดงักล่ำว 
จะใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งก�ำหนดโดยบุคคลอื่นนั้น

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้
ก. เรำอำจเปลี่ยนแปลงสัญญำนี้เป็นครั้งครำวโดย 

กำรแจ้งเป็นลำยลักษณอักษรให้ท่ำนและสมำชิก 
บัตรบริษัทได ้ ทรำบถึงกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง 
นั้นๆ เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อยสำมสิบ (30) วัน 
(หรืออย่ำงน้อยเจ็ด (7) วันในกรณีเร่งด่วน) เรำจะ 
ถือว่ำท่ำนและสมำชิกบัตรบริษัทแต่ละรำยตกลง 
ยินยอมผูกพันกับกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้ำ 
หำกว่ำภำยหลังที่ท ่ำนได้รับหนังสือบอกกล่ำว 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำกเรำแล้ว สมำชิกบัตร 
บริษัทยังคงเก็บรักษำบัตรบริษัท หรือใช้บัตรบริษัท
อยู่ต่อไป

ข. หำกว่ำท่ำนไม่ประสงคทีจ่ะยอมผกูพนัโดยกำรแก้ไข 
เปลีย่นแปลงดังกล่ำวนัน้ ท่ำนสำมำรถบอกเลกิสญัญำนี้ 

ได้โดยกำรตัดบัตรออกเป็นสองส่วน และส่งชิ้นส่วน 
ทั้งสองนั้นคืนให้กับเรำพร้อมทั้งค�ำขอยกเลิกบัตร 
บริษัทเป ็นลำยลักษณอักษร แต ่ท ่ำนยังต ้อง 
รับผิดชอบส�ำหรับค่ำสินค้ำและบริกำรท้ังหมด 
(รวมทัง้ค่ำธรรมเนียม) ทีไ่ด้เกดิขึน้จนถงึเวลำท่ีมกีำร
ยกเลกิดงักล่ำว ทัง้น้ีเรำจะคนืค่ำธรรมเนยีมรำยปีให้
แก่ท่ำนตำมสัดส่วนของเวลำที่เหลืออยู่

10. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ก. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 ในระหว่ำงกำรใช้งำนบัญชีของท่ำน ท่ำนยินยอม

ให้เรำเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่ำนซึ่ง (1) 
ท่ำนเป็นผู้มอบให้เมื่อเรำร้องขอผ่ำนใบสมัครหรือ
โดยวิธีกำรอื่น (2) ได้รับมำจำกบุคคลภำยนอก (3) 
เป็นข้อมูลสำธำรณะ หรือ (4) ได้มำจำกข้อมูลที่เรำ
เก็บรวบรวมตำมข้อ (1) ถึง (3) (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  
ทั้งนี้ บุคคลภำยนอกดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด
เพียงลูกค้ำรำยอ่ืนหรือพันธมิตรทำงธุรกิจ (รวมถึง
พันธมิตรทำงธุรกิจที่ท�ำแบรนดร่วมกัน) ของบริษัท
ในกลุ่มเอเม็กซที่เป็นผู้แนะน�ำท่ำนให้แก่เรำ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่ำนั้นรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
ข้อมูลต่อไปนี้ของท่ำน: (ก) ชื่อ (ข) เลขประจ�ำตัว
ประชำชนหรือเลขที่หนังสือเดินทำง (ค) ที่อยู่ (ง) 
หมำยเลขตดิต่อ (จ) ทีอ่ยูอ่เีมล (ฉ) รำยละเอยีดเกีย่ว
กับกำรจ้ำงงำน (ช) ข้อมูลทำงกำรเงิน (ซ) ข้อมูล
เครดิต และ (ฌ) ประวัติอำชญำกรรม

 ท่ำนรับทรำบว่ำอำจมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลบำงอย่ำงของท่ำนโดยไม่ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกท่ำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระรำชบัญญัติฯ”)

 หำกท่ำนไม่ยินยอมให้เรำเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงเป็นไปตำมข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกำรจัดหำ
สินค้ำหรือกำรให้บริกำรของเรำ หรือในกรณีท่ีท่ำน
ขอให้เรำระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ี
จ�ำเป็นส�ำหรบักำรจัดหำสนิค้ำหรอืกำรให้บรกิำรของ
เรำ (1) เรำอำจไม่สำมำรถออกบตัร จดัหำสนิค้ำหรอื



บริกำรที่ท่ำนต้องกำรให้แก่ท่ำนได้ (2) ท่ำนอำจไม่
สำมำรถใช้บัตรของท่ำนได้ และ/หรือ (3) เรำอำจ
ยกเลิกกำรใช้บัตรของท่ำน

ข. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 ท่ำนยินยอมให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีท่่ำน

มอบให้แก่เรำต่อ: (ก) บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอเมริกัน 
เอ็กซเพรส ทั่วโลก (“บริษัทในกลุ่มเอเม็กซ”) (ข) 
บุคคลใดๆ ทีมี่ชือ่หรอืตรำสญัลกัษณปรำกฏบนบตัร
ที่ออกให้แก่ท่ำน (ค) บุคคลภำยนอกที่ประมวลผล
ข้อมูลธุรกรรมซึ่งน�ำส่งโดยสถำนประกอบกำรบน
เครือข่ำยอเมริกัน เอ็กซเพรสที่ท่ำนใช้บัตรทั่วโลก 
(ง) ผูป้ระมวลผลข้อมลูและผูจ้ดัหำสนิค้ำหรอืบริกำร
ที่เรำหรือบริษัทในกลุ่มเอเม็กซอื่นใดว่ำจ้ำงมำ (จ) 
ผู้ให้บริกำรและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ของท่ำน (ฉ) ส�ำนักงำนข้อมูลเครดิต บริษัทข้อมูล
เครดติ หน่วยงำนอ้ำงอิงข้อมูลผู้บรโิภค ตวัแทนเรียก
เก็บหนี้ และทนำยควำม (ช) บุคคลต่ำงๆ (รวมถึง
สถำนประกอบกำร) ที่รับบัตรในกำรช�ำระค่ำสินค้ำ
และ/หรือบริกำรที่ท่ำนซื้อ (ซ) บุคคลต่ำงๆ ที่จัดส่ง
บัตร (ฌ) พันธมิตรที่ท�ำแบรนดร่วมกันของอเมริกัน 
เอ็กซเพรสตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่
ใช้บังคับแก่กำรใช้งำนบัญชีของท่ำน (ญ) ธนำคำร 
สถำบันกำรเงิน หน่วยงำนรำชกำร คณะกรรมกำร
หรือผู้มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยในประเทศไทยหรือ
ที่อื่น ๆ (ฎ) บุคคลใดก็ตำมที่เรำอำจโอนสิทธิตำม
สัญญำให้ และ/หรือ (ฏ) บุคคลอื่นใดที่ท่ำนให้กำร
อนมุตัหิรอืทีเ่รำเห็นว่ำเป็นประโยชนแก่เรำทีจ่ะเปิด
เผยข้อมูลให้ทรำบ

ค. วัตถุประสงคของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 ท่ำนยินยอมให้มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่รวมกลุ่มหรือรวม
กันกับข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของท่ำน
กับรูปแบบกำรท�ำธุรกรรม เพื่อวัตถุประสงคข้อใด
ข้อหนึ่งต่อไปนี้: (ก) กำรตรวจสอบตัวตนของลูกค้ำ 
(KYC) กำรวิเครำะหข้อมูลเครดิต และกำรออก

บัตรใดๆ (ข) กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรของเรำ
ให้แก่ท่ำน รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรจัดกำร กำร
บริหำร กำรให้บริกำร และกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ
บัญชีของท่ำน (ค) กำรปรับปรุงสินค้ำและบริกำร
ของเรำ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรติดตำมตรวจ
สอบกำรสนทนำทำงโทรศัพทระหว่ำงท่ำนกับเรำ 
(ง) กำรวิเครำะหข้อมูล กำรวิจัย และกำรวิเครำะห 
(จ) กำรประมวลผลและกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูกำรใช้
จ่ำยด้วยบัตรของท่ำน (ฉ) กำรจัดกำรสิทธิประโยชน
และ/หรือแผนประกันภัยที่ท่ำนสมัครไว้ (ช) กำร
โฆษณำและท�ำกำรตลำดสินค้ำและบริกำรของเรำ 
และสินค้ำและบริกำรของพันธมิตรทำงธุรกิจของ
เรำที่เป็นบุคคลภำยนอก (ซ) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับธุรกิจของเรำ รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ควำมเสีย่งต่อกำรฉ้อโกง และควำมเสีย่งเก่ียวกบักำร
ด�ำเนินงำน และ (ฌ) กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทำง
กฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับ 

 ท่ำนตกลงว่ำ ข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนอำจได้รบักำร
เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพือ่วตัถปุระสงคอืน่ด้วย
ซึง่ (1) ท่ำนได้อนญุำตเป็นกำรเฉพำะ (2) จ�ำเป็นตำม
กฎหมำย หรือ (3) ได้รับอนุญำตภำยใต้ข้อก�ำหนด
ของพระรำชบัญญัติฯ

ง. กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในระหว่ำงอำยสุมำชกิบตัร

ของท่ำน ท่ำนจะแจ้งให้อเมรกินั เอก็ซเพรสทรำบถงึ
กำรเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนให้
เป็นปัจจุบนั และช่วยเหลืออเมริกนั เอก็ซเพรสในกำร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น 
รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว (อำทิ ข้อมูลกำร
ท�ำงำนหรือธุรกิจ) และ/หรือข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุด 
(อำทิ ข้อมูลอ้ำงอิงทำงเครดิตและรำยละเอียดบัญชี
ธนำคำร) ยงัคงถกูต้อง เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน และไม่
ท�ำให้เข้ำใจผิด รวมถงึกำรตอบค�ำร้องขอของอเมรกินั 
เอก็ซเพรส (ซึง่อำจมเีป็นคร้ังครำว) ให้ท่ำนแจ้งข้อมลู
ส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันให้



จ. ควำมยินยอมจำกบุคคลภำยนอก
 ในกรณีที่ท่ำน (1) ให้ข้อมูลแก่เรำเกี่ยวกับบุคคล

ภำยนอก (รวมถึงสมำชิกบัตรเสริมและผู้จัดกำร
บัญชีที่ได้รับอนุญำต) (2) แนะน�ำบุคคลภำยนอก
ให้แก่เรำ หรือ (3) ในกรณีที่ท่ำนซื้อสินค้ำและ/
หรือบริกำรแทนบุคคลภำยนอก ท่ำนยืนยันว่ำท่ำน
ได้แจ้งให้บุคคลภำยนอกนั้นทรำบและได้รับควำม
ยินยอมที่จ�ำเป็นทั้งหมดตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ 
(รวมถึงพระรำชบัญญัติฯ) จำกบุคคลภำยนอกนั้น
แล้ว ส�ำหรับกำรเปิดเผยให้แก่เรำและ/หรือกำร
ประมวลผลข้อมลูของบคุคลภำยนอกนัน้โดยเรำและ
บุคคลอื่นๆ ตำมที่ระบุในข้อ 10 (ข.) (กำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล) ข้ำงต้น

 ในส่วนที่เกี่ยวกับสมำชิกบัตรเสริม กรณีนี้อำจ
รวมถึงกำรใช้รำยละเอียดของสมำชิกบัตรเสริมดัง
กล่ำวเพื่อวัตถุประสงคทำงกำรตลำดหรือกำรเปิด
เผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงคในกำรตรวจสอบข้อมูล
เครดิตตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดและเงื่อนไข

ฉ. ส�ำนักงำนข้อมูลเครดิต
 ท่ำนอนญุำตให้เรำและบรษิทัในเครอืของเรำท�ำกำร

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตใดๆ เกี่ยวกับท่ำนได้ตำมที่
เรำเห็นสมควร  เรำอำจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่ำน
ให้แก่บริษทัข้อมูลเครดิตตำมข้อก�ำหนดของพระรำช
บัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
ตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครำวๆ ไป  เรำอำจ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิตของท่ำนหรือข้อมูล
อืน่ใดตำมทีไ่ด้รบัอนญุำตภำยใต้พระรำชบญัญัตกิำร
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จำกบริษัท
ข้อมูลเครดิตหรือหน่วยงำนอ้ำงอิงข้อมูลผู้บริโภค
อื่นใด และเรำอำจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่ำน
แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือหน่วยงำนอ้ำงอิงข้อมูล
ผู้บริโภคอื่นใด ธนำคำร หรือเจ้ำหนี้รำยอื่นได้  เรำ
อำจแลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ที่เรำได้รับเกี่ยวกับท่ำน
กับบริษัทในเครือของเรำหรือบริษัทข้อมูลเครดิต 
รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงข้อมูลเครดิตหรือข้อมูลอื่น
ใดที่เรำได้รับจำกใบสมัครหรือรำยงำนข้อมูลเครดิต

ของท่ำน เพื่อท�ำกำรตรวจสอบข้อมูลเครดิตและกำร
ประเมินอื่นๆ  เรำอำจแจ้งให้ส�ำนักงำนข้อมูลเครดิต 
เหล่ำนั้นทรำบยอดเงินค้ำงช�ำระในปัจจุบันในบัญชี
ของท่ำน และเรำอำจแจ้งให้ส�ำนักงำนข้อมูลเครดิต
เหล่ำน้ันทรำบหำกท่ำนไม่ช�ำระเงินเมื่อถึงก�ำหนด  
ส�ำนักงำนข้อมูลเครดิตเหล่ำนั้นจะบันทึกข้อมูลดัง
กล่ำวและอำจแบ่งปันข้อมลูกบัองคกรอืน่ตำมอ�ำนำจ
และหน้ำทีท่ำงกฎหมำย  ในกรณทีีเ่รำเปิดเผยข้อมลู
ของท่ำนตำมเงื่อนไขข้อน้ี ท่ำนตกลงและยอมรับว่ำ 
เรำอำจแจ้งให้ท่ำนทรำบเกีย่วกบักำรเปิดเผยน้ันโดย
ใช้วิธีกำรและรูปแบบตำมที่เรำเห็นสมควร

ช. กำรตลำด
 เรำและบรษิทัในกลุม่เอเมก็ซ อำจใช้ข้อมลูส่วนบคุคล

ของท่ำนเพื่อกำรระบุสินค้ำและบริกำรท่ีท่ำนอำจ
สนใจ และมีข้อเสนอไปยังท่ำน (ทำงไปรษณีย อีเมล 
โทรศัพท กำรส่งข้อควำม ทำงอินเทอรเน็ต หรือใช้
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ) เกี่ยวกับสินค้ำและ
บริกำรน้ัน  ท่ำนตกลงว่ำควำมยินยอมที่ท่ำนให้ไว้
จะยังคงอยู่จนกว่ำท่ำนจะเพิกถอนหรือท่ำนสิ้นสุด
กำรเป็นสมำชิกบัตร

 ท่ำนอำจเลือกที่จะเลิกรับข้อเสนอทำงกำรตลำดดัง
กล่ำวได้ในเวลำใดก็ตำม โดยกำร (1) ติดต่อฝ่ำย
บริกำรลูกค้ำของเรำที่หมำยเลขโทรศัพทด้ำนหลัง
บัตรของท่ำน หรือ (2) ล็อกอินเข้ำบัญชีของท่ำนท่ี 
www.americanexpress.com/thailand/th เพือ่แก้ไข
ข้อมูลควำมต้องกำรด้ำนควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน

 นอกจำกน้ี เรำอำจติดต่อท่ำนเป็นครั้งครำวเพื่อ
ยืนยันและปรับปรุงแก้ไขควำมประสงคในกำรรับข้อ
เสนอด้ำนกำรตลำดของท่ำนให้เป็นปัจจุบัน ซ.กำร
ติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกสหรือทำงโทรศัพท

 หำกท่ำนตดิต่อเรำด้วยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนกิส เรำ
อำจบันทึกหมำยเลขโทรศัพทหรือที่อยู่อินเทอรเน็ต

 โพรโทคอลที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรติดต่อในขณะน้ัน 
และเรำยงัอำจตดิตำมตรวจสอบและ/หรอืบนัทกึกำร
สนทนำทำงโทรศพัทระหว่ำงท่ำนกบัเรำเพือ่ให้แน่ใจ
ในคุณภำพกำรให้บริกำรลูกค้ำของเรำ



ซ. กำรส่งข้อมูลระหว่ำงประเทศ
 ข้อมูลส่วนบุคคลอำจได้รับกำรประมวลผล หรือ

เข้ำถึง หรือเปิดเผยไปยังประเทศที่นอกเหนือจำก
ประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 
10 (ค.) ข้ำงต้น

 ท่ำนตกลงให้มกีำรส่งข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนออก
นอกประเทศไทยไปยังเขตอ�ำนำจทำงกฎหมำยท่ี
อำจมีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ถึง
เกณฑมำตรฐำนในพระรำชบัญญัติฯ  เรำจะปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนในระดับเดียวกันในเขตอ�ำนำจทำง
กฎหมำยอื่นๆ นอกประเทศไทย

ฌ. กำรเก็บรักษำและกำรท�ำลำยข้อมูล
 เรำจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตำม

ที่บรรยำยในเอกสำรนี้ (วัตถุประสงคของกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย) เป็นระยะเวลำเท่ำทีเ่หมำะ
สมเพือ่วัตถปุระสงคทำงธรุกจิหรอืทำงกฎหมำยของ
เรำ กล่ำวคอื ตลอดอำยสุมำชกิบตัรของท่ำนและอกี 
11 ปีหลงักำรยกเลิกบญัชขีองท่ำน เว้นแต่กฎหมำย
ที่ใช้บังคับจะก�ำหนดเป็นประกำรอื่น 

ญ. สิทธิของท่ำน
 ในเวลำใดก็ตำม โดยอยู ่ในบังคับของพระรำช

บญัญัติฯ ท่ำนมสิีทธทิีจ่ะ: (ก) เพกิถอนควำมยนิยอม
ให้เกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของ
ท่ำน เว้นแต่จะมีข้อห้ำมมิให้เพิกถอนควำมยินยอม
ตำมกฎหมำยหรือสัญญำท่ีเป็นประโยชนแก่ท่ำน (ข) 
ขอเข้ำถึงและ/หรือรับส�ำเนำข้อมูลที่เรำมีอยู่เกี่ยว
กับท่ำนหรือบัญชีของท่ำน หรือกำรเปิดเผยรำย
ละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรที่อำจใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบคุคลของท่ำนโดยทีท่่ำนไม่ได้ให้ควำมยนิยอม 
(ค) ขอให้มีกำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในรูป
แบบที่ใช้เครื่องอ่ำนได้ไปยังบุคคลอื่น (ง) คัดค้ำน
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนในกรณีตำมทีร่ะบุไว้ในพระรำชบัญญัตฯิ (จ) 
ขอให้มีกำรท�ำลำยหรือท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ในกรณีตำมท่ีระบุไว้ใน
พระรำชบัญญัติฯ (ฉ) ขอให้มีกำรระงับกำรใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีตำมที่ระบุไว้ในพระรำช
บัญญัติฯ (ช) ขอให้เรำด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนยังคงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบ
ถ้วน และไม่ท�ำให้เข้ำใจผดิ และหำกเรำปฏิเสธค�ำร้อง
ของท่ำน เรำจะบันทึกค�ำร้องของท่ำนและเหตุผลใน
กำรปฏิเสธไว้ตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติฯ 
และ (ซ) ยื่นค�ำร้องทุกขในกรณีที่เรำ ลูกจ้ำงหรือ
ผู้รับจ้ำงของเรำ ฝ่ำฝืนหรือละเมิดพระรำชบัญญัติฯ 
หรือประกำศ อื่นๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ 
ท่ำนตกลงว่ำ อเมริกัน เอ็กซเพรส อำจเรียกเก็บค่ำ
ธรรมเนียมตำมเหตุสมควรเพื่อครอบคลุมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรปฏิบัติตำมค�ำร้องในข้อ (ข) และ (ค) ข้ำงต้น 
โปรดส่งค�ำร้องเป็นหนังสือมำยังเจ้ำหน้ำที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงให้รำยละเอียดไว้ในข้อ 10 (ฏ.) 
(เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ข้ำงล่ำง

ฎ.เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 หำกท่ำนมคี�ำร้องขอใดๆ ตำมทีร่ะบไุว้ในข้อ 11 (สทิธิ

ของท่ำน) ข้ำงต้น โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยท�ำเป็นหนังสือส่งมำที่:

 เจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล บริษทั อเมรกินั 
เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากดั ส�านกังานคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคล อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ฏ. กำรเพิกถอนควำมยินยอม
 หำกท่ำนไม่ประสงคให้เรำเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด

เผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนอกีต่อไป ท่ำนสำมำรถ
เพิกถอนควำมยินยอมได้โดยกำรท�ำค�ำร้องเป็น
หนังสือส่งมำที่เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ทัง้น้ี กำรเพกิถอนควำมยนิยอมในกำรให้เรำเกบ็รวบรวม 
ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำนตำมข้อก�ำหนด
และเงือ่นไขน้ีซ่ึงจ�ำเป็นส�ำหรับกำรจัดหำสนิค้ำหรอืกำร
ให้บริกำรของเรำ อำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้สินค้ำและ
บรกิำรของท่ำน ตำมทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อ 10 (ก.)



11. บริษทั ข้อมลูเครดติแห่งชาต ิจ�ากดั และองค์กร
เครดิตอื่นๆ

 ท่ำนให้ควำมยินยอมต่อบรษิทัข้อมลูเครดติแห่งชำติ 
จ�ำกดั หรอืองคกรเครดติอืน่ๆ ธนำคำร สถำบนักำร เงนิ 
หรือนิติบุคคลอื่นท่ีเป็นสมำชิกบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชำติ จ�ำกดั เพือ่ทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูส่วนตวั และ/  
หรือ ข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่ำนมีอยู่ 
กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด ธนำคำร 
สถำบนักำรเงิน และนติบิคุคลอืน่ทีเ่ป็นสมำชกิบรษิทั
ข้อมลูเครดติแห่งชำต ิจ�ำกดั หรอืองคกรเครดติอืน่ๆ 
ได้ตลอดไป เพื่อประโยชนของธนำคำร/บริษัท ใน
กำรพิจำรณำให้สินเชื่อ หรือแก้ไขเงื่อนไขกำรให้สิน
เชื่อหรือวัตถุประสงคอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

12. การเปิดเผยสถานะบญัชแีละกฎหมายทีใ่ช้บงัคบั
ก. เพื่อรักษำมำตรฐำนกำรยอมรับบัตรบริษัทใน

ระดับระหว่ำงประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนะทำง 
กำรเงิน ของบัญชีบัตรบริษัท อำจมีกำรเปิดเผย 
เป็นกำรภำยในอย่ำงเป็นควำมลับระหว่ำงผู้ร่วมให้
บริกำร

ข. ท่ำนและสมำชิกบัตรบริษัทตกลงที่จะขออนุญำต
จำกเจ้ำพนักงำนควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
ในประเทศไทย ก่อนกำรใช้บัตรบริษัทนอกประเทศ 
ไทย หรือปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกฎเกณฑที่
เกี่ยวกับกำรควมคุม กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของ
ประเทศไทย ซึ่งบังคับใช้อยู่เวลำนั้น

ค. สญัญำฉบับนีร้วมทัง้กรณีทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรออก
บตัรหรอืกำรใช้บตัรบริษทัให้บงัคบัตำมกฎหมำยไทย

13. ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์บุคคลที่สาม
 หำกเรำแนะน�ำหรือได้แนะน�ำผู้ให้บริกำรซอฟทแวร 

บุคคลที่สำมใดๆ แก่บริษัทไม่ว ่ำก่อนหรือหลัง 
ข้อตกลงนี้มีผล บังคับใช้ ทำงบริษัทจะต้องรับทรำบ
และยอมรับว่ำเรำไม่ใช่ตัวแทนหรือให้กำรรับประกัน
ไม่ว่ำจะโดยตรง หรือโดยนัยถึงกำรใช้งำนและควำม
เสถยีรของซอฟทแวรใดๆ ทีบ่คุคลทีส่ำมได้ให้บรกิำร
แก่ทำงบริษัท  รวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับกำรพร้อมใช้
งำนคณุภำพหรอืควำมคงทนของส่วนสนบัสนนุหรอื
อัพเกรดซอฟทแวร โดยบุคคลที่สำม

 นอกจำกนั้นแล้ว ทำงบริษัทจะต้องรับทรำบและ
ยอมรับว่ำเรำจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในด้ำนคุณภำพ 
ควำมเหมำะสมในเชิงพำณิชย หรือควำมเหมำะสม
ต่อจุดประสงคของซอฟทแวรใดๆ ที่บุคคลท่ีสำมได้
ให้บริกำร  ดังน้ัน ทำงบริษัทจะต้องยอมรับว่ำหำก
เกดิควำมเสยีหำยใดๆ จำกกำรใช้งำนหรือจำกปัญหำ
ด้ำนใดของซอฟทแวร  จะต้องขอควำมช่วยเหลอืจำก
ผู้ให้บริกำรซอฟทแวรเพียงผู้เดียวเท่ำนั้น

14. ภาษาซึ่งน�ามาใช้บังคับ
 ในกรณีที่ได้มีกำรแปลสัญญำฉบับนี้ จำกภำษำ

อังกฤษเป็นภำษำอื่นใด และถ้ำข้อควำมในสัญญำ
แต่ละภำษำนั้นไม่ตรงกันให้ถือสัญญำภำษำอังกฤษ
ในกำรตีควำม และอธิบำยควำมของสัญญำดังกล่ำว



1. Wording: As You Read This Agreement 
a) The words “you” or “your” mean the company 

applying for the issuance of the Corporate Card, 
whose name and address appear on the Corporate 
Card Account Application on this form. As used in 
the Corporate Cardmember Agreement, the terms 
“you” or “your” shall include both the Company 
applying for the issuance of the Corporate Card and 
the Corporate Cardmember. 

b) The words “we”, “our” and “us” mean American 
Express (Thai) Co., Ltd. or its successors. 

c) The words “Corporate Card” mean an American 
Express Card issued in accordance with the 
American Express Corporate Card System, at your 
request and on your account to a designated person 
named in an application form. 

d) The words “Replacement Corporate Card” mean the 
Corporate Card specially issued in case of change 
of Corporate Cardmember’s name, loss, theft, 
damage or non-arrival of another Corporate Card 
previously issued to a Corporate Card member or 
other events agreed by us. 

e) The words “Corporate Cardmember” mean the 
person designated by you to be named on the 
Corporate Card.

f) The word “Account” means the American Express 
Corporate Card Account of the Company described 
in this Agreement and other agreements entered 
into from time to time by us and you and/or 
Corporate Cardmembers.

g) The word “Charges” means all amounts charged 
to Corporate Cards including without limitations, 
any purchases of goods, services or other items, 
annual renewal, replacement or other fees, interest 
(if any), charges for services rendered directly to 
the Corporate Cardmember by any bank or other 
institution, fees for returned cheques, any late 
payment assessments, other fees, expenses and all 
taxes that may be applicable. The Cardmember is 
liable for all Charges on the Corporate Card, expect 
that you are liable with the Corporate Cardmember 

for : (1) Charges incurred for business expenses 
on your be half and in accordance with your 
policices but for which you have not reimbursed 
the Cardmember; and (2) Charges incurred on the 
Card between the termination of the Corporate 
Cardmember’s employment and our receipt of 
notification of such termination from you.

h) The words “Card Service Participant” mean 
American Express Company, its subsidiaries and 
affiliates, any licensees of such companies, travel 
agencies, Service Establishments, banks, other 
independent contractors and all other entities 
which participate in and/or support the worldwide 
system through with Corporate Cards and other 
charge card accounts related to American Express 
Company may be used to purchase goods or 
services at Service Establishments.

i) The words “Service Establishments” mean all firms 
and organisations accepting the Corporate Card for 
goods and services.

2.  Card Use
a) We have established the Account in your name 

and upon your request. You agree to be bound 
by the terms and conditions of this Agreement 
and the Corporate Cardmember Agreement 
provided to each person who becomes a Corporate 
Cardmember. The current Corporate Cardmember 
Agreement is enclosed in the Corporate Card 
Carrier and is made a part of this Agreement. 

b) The Corporate Cardmember is the only person 
who may use the Corporate Card bearing his or her 
name for Charges, for identification or for any other 
purpose.

c) You will only be liable for the following charges:
 (I) Charges which were authorized by you or were 

used for your business purposes, and for which you 
have not reimbursed the Corporate Cardmembers;

 (II) Charges incurred during the period between the 
date the Corporate Cardmember’s employment 
is terminated for any reason and the date that we 
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receive notification in writing and we acknowledge 
receipt of notification of such termination together 
with your instructions to cancel the Corporate Card 
issued to such employee; and

 (III) Annual Card fees, if you have chosen to receive 
central billing for such fees

d) We reserve the right to deny authorisation of any 
charge you or a Corporate Cardmember wish 
to make. Also, we may discontinue or suspend a 
Corporate Cardmember’s use of the Card, inside 
or outside Thai territory, at any time and without 
notice to you or the Corporate Cardmember, for 
any reasons relating to the credit status of you or 
the Cardmember, or the Card Account, the value or 
type of the transaction, the balance outstanding, 
fraud dishonesty or otherwise in accordance with 
the laws or regulations of the relevant jurisdiction.

e) You agree to provide us with any information that we 
reasonably and lawfully request about a Corporate 
Cardmember’s use of a Corporate Card and to 
supply us with any documentation or support 
related to that use which we may request. You also 
agree to cooperate with us in any investigation, 
litigation or prosecution arising in connection with 
the use of a Corporate Card.

f) We may revoke the Corporate Cardmember’s 
right to use the Corporate Card in respect of a 
particular transaction at any time at our absolute 
discretion and without giving you or the Corporate 
Cardmember any notice.

g) You agree to notify us immediately if a Corporate 
Cardmember’s employment is terminated for any 
reason, whether voluntarily or involuntarily, and the 
effective date of such termination. You also agree to 
immediately cancel the relevant Corporate Card by 
cutting it in half or destroying it.

h) Neither you nor any Corporate Cardmember are 
liable for any Charges that are no incurred by you or 
a Corporate Cardmember unless they are incurred 
as a result of fraud, negligence or events for which 
(in any such case) you or a Corporate Cardmember 
are responsible or otherwise as a result of breach of 

this agreement.

3.  Billing
a) We will send you a monthly statement of all Charges 

made by the use of Corporate Cards at least ten (10) 
days before the due date for payment. You agree to 
inform the Corporate Cardmembers of the Charges 
incurred by each of them respectively as appearing 
in such monthly statement.

b) Alternatively, if you have so indicated in the 
Corporate Card Account Application, we will send 
a monthly statement of such Charges to Corporate 
Cardmembers.

c) Regardless of who receives the statement, you and 
the Corporate Cardmember shall remain liable as 
provided in paragraph 2(c) above.

d) You agree to notify us immediately of any change in 
your billing address.

4.  Queries
a) If you have any queries about your monthly 

statement, please contact us immediately. You 
are responsible for confirming the correctness of 
each monthly statement. You agree that you will 
try to notify us of any billing discrepancy within 
ten (10) business days of receipt of your monthly 
statement. We will take reasonable steps to assist 
you by providing information in relation to Charges 
appearing in the monthly statement. After such 
period of ten (10) business days, you may still 
question any Charges incorrectly appearing on your 
monthly statement within sixty (60) days from the 
date you received the monthly statement provided 
that you can prove to our satisfaction that such 
Charges are incorrect. If a Charge is incurred in 
respect of your Account without the presentation 
of a Card and verification of the relevant Corporate 
Cardmember’s signature:

 i. but you notify us that neither you nor a Corporate 
Cardmember incurred such Charge, we will cancel 
such charge, or if payment has already been made, 
we will recredit your Account unless we can prove 



that it arose as a result of you or a Corporate 
Cardmember’s actions, or

 ii. you or the relevant Corporate Cardmember 
cancels an order to purchase goods or services by 
informing the relevant Service Establishment and 
us of your intention within forty five (45) days of 
making such order or within thirty (30) days of the 
date agreed in writing for the delivery of goods or 
the provision of such services, we will cancel such 
Charge if you can establish by providing supporting 
evidence that the provider of the goods or services 
has not performed its obligations in accordance 
with the contract. If a recredit to your Account is 
required, it will be made within thirty (30) days of 
you informing us or within sixty (60) days if the   
Charge is incurred offshore.

b) Unless required by law, we are not responsible 
for any defects or complaints concerning any 
goods or services charged to a Corporate Card. 
In all circumstances, you must pay us the full 
amounts shown on the monthly statement. Any 
dispute should be settled directly with the Service 
Establishment concerned.

c) We accept no responsibility for the failure of a 
Service Establishment to accept a Corporate Card, 
for any loss or damages arising from the manner 
of acceptance of the Corporate Card or any other 
problems you or the Corporate Cardmember may 
have with such firms.

5.  Late Payment Assessment
 If we do not receive full payment of the Charges 

shown on your monthly Statement of Account by 
the date on which your next monthly Statement of 
Account (the “Second Statement”) is made up, the 
unpaid balance of such Charges will be designated 
in the Second Statement as “Previous Balance”. If 
we have not received full payment of the “Previous 
Balance” shown on the Second Statement within 
approximately thirty (30) days after such amount 
was first billed, the unpaid amount will be treated 
as delinquent. The late payment assessment will be 

charged at the rate of one point three three percent 
(1.33 %) (subjected to VAT) per month, on any 
delinquent amount until we received full payment 
of it. Details of late payment assessments will be 
included in your monthly Statement of Account, 
and unpaid assessments will also be treated as 
delinquent amounts. 

 We may take such action as we consider necessary 
for the recovery of unpaid Charges, and otherwise 
to protect our interests in respect of the issue and 
use of any Card and provision of Card facilities. You 
agree that you or the Company will indemnify us 
fully against all costs and expenses (including legal 
fees) which we incur in respect of such action. 

6. Card Cancellation And Suspension
a) Each Corporate Card remains our property and we 

may cancel the Account or any Corporate Card(s) 
at our discretion if you or Corporate Cardmembers 
are in breach of this agreement or the Cardmember 
Agreement or for any reason relating to the credit 
status of your Account or for reasons of fraud or 
dishonesty or where otherwise permitted by law. 
Also you may request us to cancel the Account or 
any Corporate Card(s) and are entitled to a refund 
or credit of a pro-rata portion of your annual fee. 
Subject to the other provisions of this agreement, 
you and each Corporate Cardmember shall remain 
liable for all Charges incurred on a Corporate Card 
after the Corporate Card is cancelled. You agree to 
indemnify us and hold us harmless for any losses, 
damages or liability arising from a claim against us 
for wrongful cancellation of a Corporate Card.

b) If we cancel the Account or any Corporate Card(s) 
either at our discretion or at your request you 
will use your best efforts to promptly notify the 
Corporate Cardmember of the cancellation and 
to obtain each cancelled Corporate Card form the 
Corporate Cardmember and cut the Card in half or 
destroy it.

c) We may list cancelled Corporate Card account 
numbers in our Cancellation Bulletin, or otherwise 



inform Service Establishments of such cancellations.

7.  Lost Or Stolen Cards
 You and Corporate Cardmembers agree to notify 

us at once if a Corporate Card is lost or stolen. If 
you and all relevant Corporate Cardmembers have 
acted in good faith, your liability to us arising out 
of any unauthorised use of the Card prior to such 
notification shall be limited to one thousand (1,000) 
Baht. If the lost Corporate Card is subsequently 
retrieved, it shall not be used. A Replacement Card 
will be issued to you or the relevant Corporate 
Cardmember. The Replacement Card and its 
subsequent renewals shall be used instead. You and 
the relevant Corporate Cardmember shall report the 
retrieval of the original Card to us immediately, and 
you or the relevant Corporate Cardmember shall 
cut such original Corporate Card in half and return 
both halves to us. We shall stop the authorisation of 
a Corporate Card within five (5) minutes of any such 
notification made to the customer service number 
set out on the monthly statement. Neither you nor 
the relevant Corporate Cardmember will be liable 
for any unauthorised use of the Card after the lapse 
of such five (5) minute period.

 
8.  Charges Made In Foreign Currencies
 If you make a charge in a currency other than 

Baht, that Charge will be converted into Baht. 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 U.S. dollars, 
the conversion will be made through U.S. dollars, by 
converting the Charge amount into U.S. dollars and 
then by converting the U.S. dollar amount into Baht. 
If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted 
directly into Baht.

 Unless a specific rate is required by applicable 
law, you understand and agree that the American 
Express treasury system will use conversion rates 

based on interbank rates that it selects from 
customary industry resources on the business day 
prior to the processing date, increased by a currency 
conversion risk factor of 2.5%. If Charges are 
converted by third parties prior to being submitted 
to us, any conversions made by those third parties 
will be at rates selected by them.

9. Change Of Agreement
a. We may change this Agreement at any time and 

inform you and the Corporate Cardmembers of 
any such amendment at least thirty (30) days 
in advance (or seven (7) days if urgent). We shall 
consider you and each Corporate Cardmember 
as having accepted the changes if the Corporate 
Cardmember keeps or uses the Corporate Card 
thereafter.

b. If you do not wish to accept any of the changes, 
you may terminate this Agreement by cutting the 
Corporate Card in half and returning the pieces to 
us with your written request to cancel the Corporate 
Card. You remain liable for all the Charges (including 
fees) made up to the date of termination, but we will 
refund a portion of the annual fee for the unexpired 
period of the Agreement.

10. Cardmember Information and Consent
A. Collection of Personal Information You consent, 

and you have procured consent (including explicit 
consent for any sensitive personal data) from 
relevant third parties, to us collecting during the 
operation of the Account, any personal identifiable 
information: (1) provided by you at our request via 
the application form or otherwise; (2) received from 
third parties; (3) publicly available; or (4) derived 
from the information collected by us pursuant to 
(1) to (3) (“Personal Information”). Such Personal 
Information includes but is not limited to: (a) 
names; (b) identification or passport numbers; 
(c) addresses; (d) contact numbers; (e) email 
addresses; (f) employment details; (g) financial 
information; (h) credit information; and (i) criminal 



records. 
 You consent, and you have procured consent from 

relevant third parties, to us collecting Personal 
Information (including sensitive personal data) 
found in documents you have submitted to us.

 You acknowledge that some of the Personal 
Information may be collected without consent in 
accordance with the Personal Data Protection Act 
B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). 

 If you do not consent to our collection, use or 
disclosure of any Personal Information, which 
is  pursuant to these Terms and Conditions and 
necessary for the provision of our products or 
services, or where you request that we suspend our 
use of any Personal Information necessary for the 
provision of our products or services: (1) we may 
not be able to provide you any Corporate Card, 
products or services that you require; (2) you may 
not be able to use the Corporate Card; and/or (3) 
we may cancel the use of the Corporate Card. 

B.  Disclosure of Personal Information
 You consent, and you have procured consent 

from the relevant third parties, to the disclosure 
of Personal Information that you have provided 
us to: (a) companies within the worldwide 
American Express group of companies (“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; (k) anyone 
to whom we may transfer contractual rights; and/or 
(l) any other party approved by you or to whom we 
consider it in our interests to make such disclosure.

C.  Purpose of Collection, Use or Disclosure
 You consent, and you have procured consent from 

the relevant third parties, to the collection, use 
or disclosure of Personal Information, including 
information aggregated or combined with other 
information, such as your identity and transaction 
pattern data, for any of the following purposes: 
(a) conducting KYC checks, credit analysis and 
issuance of any Corporate Card; (b) delivering our 
products and services to you and your company, 
including but not limited to the management, 
administration, service and operation of the 
Account; (c) improving our products and services, 
including but not limited to monitoring telephone 
calls between you and us; (d) conducting data 
analytics, research and analysis; (e) processing 
and collecting Charges on your Corporate Card; (f) 
managing the benefits and/or insurance programs 
in which you are enrolled; (g) advertising and 
marketing our products and services, and those of 
our third party business partners; (h) managing risks 
relating to our business, including credit risk, fraud 
risk and operational risk; (i) any 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; and (j) complying with legal or regulatory 
requirements. 

 You agree that the Personal Information may also 
be collected, used or disclosed for other purposes: 
(1) for which you or the relevant third party gives 
specific permission; (2) as required by law; or (3) 
permitted under the terms of the PDPA.

D.  Updating Personal Information
 You agree that during the life of the Account, you 

will update American Express of any change to 



the Personal Information, and assist American 
Express to ensure that any Personal Information 
such as personal background details (e.g. job or 
business information) remains correct, up-to-date, 
complete and not misleading, including responding 
to American Express’ request (which may be 
made from time to time) for any updated Personal 
Information.

E. Third Party Consents
 Where you: (1) provide us with information relating 

to a third party (including Corporate Cardmembers 
and authorized account managers); or (2) where 
you purchase goods and/or services on behalf of a 
third party, you confirm that you have informed that 
third party and obtained all necessary consent from 
that third party in accordance with applicable laws 
(including the PDPA) to the disclosure to us and/
or processing of his or her information by us and 
such other parties set out in section B (Disclosure 
of Personal Information) above. 

 In respect of Corporate Cardmembers, this may 
include the use of his or her details for marketing 
purposes or disclosure for the purposes set out in 
section F (Consumer Credit Bureau) below. 

F. Consumer Credit Bureau
 You authorize us and our affiliates to make whatever 

credit investigations about you which we deem 
appropriate. We may disclose information relating 
to you to credit bureau companies as required by 
the Credit Information Business Act 2002 (B.E. 
2545) as amended from time to time. We may 
ask credit information company(ies) or any other 
consumer reference agencies for information on 
your credit history or any other information as 
allowed under the Credit Information Business 
Act 2002 (B.E. 2545), and information concerning 
your Account may be furnished by us to credit 
information company(ies) or any other consumer 
reference agencies, banks or other creditors. We 
may exchange any Information we received about 
you with our affiliates or consumer credit bureaus, 
including but not limited to any credit or other 

Information we may obtain from your application or 
credit reports, to carry out credit checks and other 
assessments. We may inform the bureaus of the 
current balance on your Account and we may tell 
them if you do not make payments when due. They 
will record this information and may share this with 
other organisations in accordance with their legal 
powers and obligations. Where we disclose your 
Information in accordance with this section, you 
agree and accept that we may inform you of any 
such disclosure using such method and format as 
deem appropriate.

G. Marketing
 We and other Amex Group companies may use the 

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. You agree that the 
consent will remain in place until it is withdrawn it or 
your Account is terminated.

 You may at any time opt out of such marketing 
offers by: (1) contacting our Customer Care 
Professional at the telephone number on the back 
of your Card; or (2) logging into your Account at 
www.americanexpress.com/thailand/en to update 
your privacy preferences. 

 We may also, from time to time, contact you to 
ensure that the information we hold about your 
marketing preferences is up to date.

H. 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.

I.  International Transfer of Data
 Personal Information may be processed in, accessed 

in or disclosed to countries outside Thailand for 
the purposes set out in section C (Purposes of 
Collection, Use or Disclosure) above.  



 You agree to the transfer of Personal Information 
outside Thailand to jurisdictions that may not 
protect the Personal Information to the standards 
under the PDPA. We will take appropriate steps to 
ensure the same level of protection for the Personal 
Information in other jurisdictions outside Thailand. 

J.  Retention and Destruction of Information
 We keep Personal Information for the purposes 

described herein for as long as is appropriate for our 
business or legal purposes, which is the life of your 
Card membership plus 11 years after termination 
of your Account, unless otherwise required by 
applicable law. 

K. Your Rights
 Any individual, whose Personal Information is 

in our possession or control, is entitled at any 
time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw his/
her consent to the collection, use or disclosure 
of his/her Personal Information, unless there is a 
restriction of the withdrawal of consent by law or the 
contract that benefits the individual; (b) request the 
access to and/or obtain a copy of information held 
by us about the individual or the Account (where the 
individual is the authorised to act on behalf of the 
company) or the disclosure of details on how the 
individual’s Personal Information may be collected 
without his/her consent; (c) request the transfer of 
his/her Personal Information in machine readable 
formats to other parties; (d) object to the collection, 
use or disclosure of his/her Personal Information 
under such circumstances as set out in the PDPA; 
(e) request the destruction or anonymization of his/
her Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension 
of use of his/her Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (g) request 
that we ensure his/her Personal Information 
remains correct, up-to-date, complete and not 
misleading, and if we reject his/her request, we will 
in accordance with Section 39 of the PDPA make a 
record of the request and reasons for rejecting the 
request; and (h) file a complaint if we, our employees, 

or contractors breach or violate the PDPA or other 
notifications issued in accordance with the PDPA.

 You agree that Amex 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 the Data Privacy Officer, 
whose details are set out in section L (Data Privacy 
Officer) below. 

L.  Data Privacy Officer
 If you have any requests set out in section 11 (Your 

Rights) above, please contact our Data Privacy 
Officer in writing at: 

 Data Privacy Officer, American Express (Thai) 
Company, Limited, The Data Privacy Office, S.P. 
Building, 388 Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand

M. Consent Withdrawal 
 If you do not wish for us to continue collecting, using 

or disclosing any Personal Information, you may 
withdraw your consent by making your request in 
writing to our Data Privacy Officer.

 Please note that your request to withdraw consent 
for us to collect, use or disclose your Personal 
Information in accordance with this Terms and 
Conditions necessary for the provision of our 
products and services may impact your use of 
products and services as mentioned in Condition A. 
above. 

11. National Credit Bureau And Other Credit 
Reference Agencies

 You hereby give your consent to the National 
Credit Bureau Co.,Ltd. (“NCB”) or other credit 
reference agencies, banks, financial institutions or 
other juristic persons who are members of NCB, 
to disclose your private information and/or credit 
information and/or other information which you 
have with NCB, banks, financial institution and other 
juristic persons who are members of NCB, or other 
reference agencies at all times, which will be for the 
benefit of banks/companies in their consideration 
of whether to grant, continue to grant or review 



Name (please print)

Name (please print)

Company Name

Authorised Signature

Authorised Signature

Date  D D / M M / Y Y Y Y

Date  D D / M M / Y Y Y Y

Company Stamp (if any)

TO: AMERICAN EXPRESS (THAI) CO., LTD.
We wish to establish an American Express Corporate Card System, and we accept your Conditions set out above and the American Express Corporate Card Conditions accompanying 
each Corporate Card issued at our request. Please issue American Express Corporate Cards in the name of this Company and the respective employees named on the Corporate Card 
application forms duly completed and signed by the said employees and countersigned by an authorised signatory of this Company hereto.
We warrant that the above information is correct and authorise you to contact our bankers or any other party to obtain any information you require about our financial affairs. We 
understand that you may decline this application without giving a reason or entering into any correspondence. The individual signing below on behalf of the below-named Company 
warrants that he/she is authorised to do so.

เรียน บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ�ากัด
บริษัทฯ ประสงคที่จะขอเปิดบัญชีบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส โดยบริษัทฯ ยอมรับเงื่อนไขกำรใช้บัตรบริษัทตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ตลอดจนเงื่อนไขกำรใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซเพรส ซึ่งแนบมำพร้อมกับบัตรบริษัท
ที่ออกให้ตำมค�ำร้องขอของบริษัทฯ โปรดออกบัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซเพรส ในนำมของบริษัทฯ และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในใบสมัคร บัตรบริษัท ซึ่งได้กรอกข้อควำม และลงลำยมือชื่อโดย
ลูกจ้ำงของบริษัทฯ ดังกล่ำว พร้อมทั้งมีกำรลงลำยมือชื่อก�ำกับ โดยผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ นี้
บริษัทขอรับรองว่ำข้อมูลที่ให้ไว้ข้ำงต้นนี้ถูกต้อง และบริษัทฯ มอบอ�ำนำจให้ท่ำนด�ำเนินกำรติดต่อกับธนำคำรของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพทำงกำรเงินของบริษัทตำมที่ท่ำนเห็น
ควร โดยบริษัทฯ เข้ำใจดีว่ำท่ำนอำจปฏิเสธไม่รับใบสมัครนี้ได้โดยมิต้องชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบแต่ประกำรใด ขอรับรองว่ำบุคคลซึ่งลงลำยมือชื่อ ในนำมของบริษัทฯ ดังปรำกฏข้ำงล่ำงนี้  
เป็นบุคคลผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

Please return the form to:
AMERICAN EXPRESS (THAI) CO., LTD
S.P. Building, 388 Phaholyothin Road,Bangkok 
10400, Thailand

the loans/credit facilities, or for other purposes as 
stated by law.

12.Disclosure of Account Status and Applicable Laws
a. To ensure the Corporate Card’s international 

acceptability, information about the status of 
each Corporate Card Account may be transferred 
confidentially to or from any Card Service Participant.

b. You and the Corporate Cardmember agree to obtain 
all required approvals from the Thai foreign exchange 
control authorities prior to using the Corporate Card 
outside of Thailand, and to otherwise comply with 
all applicable exchange control laws and regulations 
of Thailand which may apply from time to time.

c. This Agreement and all matters arising out of the 
issuance or use of the Corporate Card are subject 
to the laws of Thailand.

13.  Third Party Software Provider
 If, at any time, whether before or after this Agreement 

comes into effect, we introduce or have introduced 

any third party software provider to the Company, 
the Company acknowledges and agrees that we 
make no representation or warranty, expressly 
or impliedly, as to the functionality or reliability of 
any software provided by that third party to the 
Company, or as to the availability, quality or duration 
of software support or upgrades by the third party.

 Moreover, the Company acknowledges and agrees 
that we shall not be liable at all for the quality, 
merchantability or fitness for purpose of any 
software provided by a third party. The Company 
hereby agrees that its sole recourse for any damages 
suffered arising from the use of, or any aspect of the 
software, will be to the provider of the software.

14. Controlling Language
 In the event this Agreement is translated from 

English into another language, the English version 
shall prevail in the construction and interpretation 
hereof and over all discrepancies in language.



Official Use Only

Sales Person Code

Account Liability Code

Corporate Type

Worldwide CIF

Bill Fee

Control Account Name

Existing Corporate ID

Name of Company

Liability

Billing

Common Anniversary

Payment mode

Membership Miles

Mailing Details: (for remittance advice & other MIS reports)

Recipient Name

Position

Office Address

 Postcode

Telephone No.   Fax No.

Dunning  Cardmember  Company

AMEX Relationship  Merchant  Amex Travel  Travellers Cheques  BTA

Other Remarks

Approve by 

   The Acount Development Manager 
   American Express Global Corporate Payments

 MNC  PLC  MM  GBP  LM

    Potential CIF

 Yes  No  Fee Overides THB

WWCIF   PCIF  Applications Submitted

Annual Fees    Annual Fee Account (CBO)  Yes  No

 IL  LL  JS  SL

 Individual  Office/Home  Central

 Yes   No

 Cardmember  Company  Both

Amex Travel   Travel Rebate   BTA
 Yes  No   Yes  No   Yes  No

 1) Not barred from MM/MR   2) Barred from both MM & MR



Reports Requirements

Type of report (Please tick accordingly) - Minimum of 40 Cards per Corporate entity

 REPORT  FREQUENCY  LEVEL 1  LEVEL 2  LEVEL3

Cash Advance*   Monthly

Cardmember Spending Exception Monthly

Credit  Monthly

Itemised Expense  Monthly

Remittance Advice Monthly

Cardmember Transaction Analysis Monthly

Cardmember Spending Analysis Monthly

Cardmember Spending Monthly

Employee Listing  Monthly

Interim Aging  Monthly

   Monthly  Quarterly  Monthly  Quarterly  Monthly  Quarterly

Expense Management  Monthly/Quarterly

Industry Spending  Monthly/Quarterly

Others - Please specify:

Not Applicable

*Subject to agreement with American Express



americanexpress.co.th
บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ไทย) จ�ำกัด
®เครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของบริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส
อำคำร S.P., เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมหำนคร 10400, ประเทศไทย

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

บัตรบริษัท American Express®

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ 

 อัตรำดอกเบี้ย ไม่มี

 ค่ำธรรมเนียมกำรใช้วงเงิน ไม่มี

 ค่ำธรรมเนียมช�ำระล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด  16% ต่อปีของยอดค้ำงช�ำระ

  ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำบริกำรอื่น (แผนกำรผ่อนช�ำระ)  ไม่มี

  วันเริ่มคิดดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมใช้บัตร หรือค่ำปรับในกำรช�ำระหนี้
ล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด วันที่สรุปยอดรำยกำร

2. อัตราการผ่อนช�าระคืนขั้นต�่า ไม่มี

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด(1)(2) 3% ของจ�ำนวนเงินที่เบิกถอน 

4. ระยะเวลาการช�าระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย (หากช�าระตามก�าหนด) ไม่มีกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย 

ค่าธรรมเนียมด�าเนินการ บัตรบริษัท (บัตรเขียว) บัตรบริษัท (บัตรทอง)

บัตรหลัก บัตรหลัก

5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท(2)

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (ครั้งเดียว): 

ค่ำธรรมเนียมอนุมัติบัตรด่วน ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมรำยปี (ต่อป)ี:  

สมำชิกภำพของบัตร 449.53 – 1,649.53 1,249.53 – 2,449.53

6. ค่าธรรมเนียมในการช�าระเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 หักเงินจำกบัญชีธนำคำรโดยตรง ไม่คิดค่ำบริกำร

 ช�ำระที่จุดบริกำรช�ำระ ณ อเมริกัน เอ็กซเพรส ไม่คิดค่ำบริกำร

 ช�ำระด้วยเช็คหรือธนำณัติ ไม่คิดค่ำบริกำร

ช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต บริการทางโทรศัพท)์ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(3)/ต่างจังหวัด (บาทต่อรายการ)

เคาน์เตอร์  เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

ธนำคำรกรุงเทพ 15/30 15/30 ไม่คิดค่ำบริกำร 15/30

ธนำคำรกสิกรไทย 15/50 15/25 ไม่คิดค่ำบริกำร 15/25

ธนำคำรไทยพำณิชย ไม่มีบริกำร 15/35 ไม่คิดค่ำบริกำร ไม่มีบริกำร

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 15/30 10/20 ไม่คิดค่ำบริกำร 10/20

ธนำคำรยูโอบี 15/20 10/20 ไม่คิดค่ำบริกำร ไม่มีบริกำร
7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (บัตรทดแทน) กรณีหาย/ช�ารุด   
     และอื่นๆ(2) ไม่คิดค่ำบริกำร

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี(2) 23.37 บำท/หน้ำ

9. ค่าธรรมเนียมการขอส�าเนาใบบันทึกการขาย(2)

 ส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำยในประเทศ ไม่คิดค่ำบริกำร

 ส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในต่ำงประเทศ ไม่คิดค่ำบริกำร

10. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม(2) ไม่คิดค่ำบริกำร

11. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ(2) ไม่คิดค่ำบริกำร

12. ค่าปรับกรณีเช็คคืน(2) 200 บำท/ครั้ง

13. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามให้ช�าระหนี้ ไม่คิดค่ำบริกำร

14. ค่าธรรมเนียมในการช�าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่  
      หน่วยงานราชการ ไม่มี

15. ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน(4) ร้อยละ 2.5  

หมำยเหตุ – N/A หมำยถึง “ไม่เกี่ยวข้อง”
(1) กรณีกำรเบิกถอนเงินสดจำกเครื่องเอทีเอ็มในต่ำงประเทศ อำจมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมกำรเบิกถอนเงินสดเพิ่มเติมโดยผู้ให้บริกำรเครื่องเอทีเอ็มในประเทศนั้นๆ
(2) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำปรับกรณีเช็คคืน ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(3) เขตปริมณฑล = สมุทรปรำกำร นนทบุรี และปทุมธำนี
(4)  หำกท่ำนซื้อสินค้ำหรือบริกำรในเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินบำท บริษัทจะแปลงยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นเงินบำท ณ วันที่บริษัทได้ท�ำกำรบันทึกยอดค่ำใช้จ่ำยนั้น ซึ่งอำจมิใช่เป็นวันเดียวกับวันที่ท่ำนได้ 

ซื้อสินค้ำหรือบริกำร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำจะมีกำรส่งยอดค่ำใช้จ่ำยมำเรียกเก็บจำกบริษัทเมื่อใด หำกยอดค่ำใช้จ่ำยมิใช่อยู่ในสกุลเงินดอลลำรสหรัฐฯ จะมีกำรแปลงค่ำเป็นเงินดอลลำรสหรัฐฯ ก่อน จำกนั้นจึง
แปลงค่ำจำกดอลลำรสหรัฐฯ เป็นเงินบำท หำกยอดค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินดอลลำรสหรัฐฯ จะมีกำรแปลงเป็นค่ำเงินบำทโดยตรง หำกท่ำนเบิกถอนเงินสดในเงินสกุลอื่น ที่ไม่ใช่ดอลลำรสหรัฐฯ เงินสดที่เบิกถอน
จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลำรสหรัฐฯ แล้วจึงแปลงค่ำจำกดอลลำรสหรัฐฯ เป็นเงินบำท ณ วันที่มีกำรด�ำเนินกำรบันทึกรำยกำร โดยอเมริกัน เอ็กซเพรสในต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมิใช่วันเดียวกับวันที่ท่ำน
เบิกถอนเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำจะมีกำรส่งยอดเบิกถอนเงินสดมำเรียกเก็บยังอเมริกัน เอ็กซเพรสเมื่อใด

ท่ำนยอมรับและตกลงว่ำกำรแปลงค่ำเงินจะกระท�ำโดยระบบกำรเงินของอเมริกัน เอ็กซเพรสต่ำงประเทศ โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงธนำคำรที่ระบบเลือกจำกแหล่งข้อมูลในวันท�ำกำรก่อนวันที่จะมีกำร
บันทึกยอดใช้จ่ำยบวกด้วยค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินในอัตรำร้อยละ 2.5 อนึ่ง ถ้ำมีกำรแปลงค่ำเงินโดยบุคคลที่สำมก่อนที่จะมีกำรเรียกเก็บจำกบริษัท อัตรำแลกเปลี่ยนส�ำหรับกำรแปลงค่ำเงินจะเป็น
อัตรำแลกเปลี่ยนที่บุคคลที่สำมเป็นผู้เลือกใช้กับกำรแปลงค่ำเงินนั้น
ผู้ถือบัตรสำมำรถตรวจสอบอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงเบื้องต้นได้ทำง www.americanexpress.co.th หรือ ติดต่อแผนกบริกำรสมำชิกบัตร



americanexpress.co.th
American Express (Thai) Company Limited
®Registered Trademark of American Express Company.
S.P. Building, 388 Phaholyothin Road, Bangkok 10400, Thailand

AMERICAN EXPRESS (THAI) CO., LTD.
DETAILS OF INTEREST RATE, PENALTY CHARGE, FEES AND OTHER SERVICE CHARGES

American Express® Corporate Card

1. Interest Rate, Penalty Charge, Fees and Other Service Charges

 Interest Rate N/A

 Credit Usage Fee N/A

 Late Payment Fee 16% per annum of Outstanding Balance

  Fees or Other Service Charges (Extended Payment Plan) N/A

  Start Date of Interest and Credit Usage Fee or Late Payment Fee Statement Date

2. Minimum Repayment N/A

3. Cash Withdrawal Fee(1)(2) 3% of Amount Withdrawn

4. Grace Payment Period N/A (No Interest on Charge Card)

Operating Fee Corporate Card  
(Green)

Corporate Card  
(Gold)

Basic Basic

5.   Card Fees by Type(2)

Joining Fee (one time):

  Urgent New Fee N/A N/A

Annual Fee (per annum):

 Cardmembership 449.53 - 1,649.53 1,249.53 - 2,449.53 

6. Payment Fee (VAT Inclusive)

 Direct Debit Free of charge

 Over the Counter at American Express Free of charge

 Payment by Cheque or Money Order Free of charge

Over the Counter and Electronic Payment Channels (ATM, 
Internet, Phone Banking) at the Participating Commercial Banks

Bangkok and Greater Bangkok area(3)/Upcountry area (Baht per transaction)

Counter ATM Internet Phone

Bangkok Bank 15/30 15/30 Free of Charge 15/30

Kasikorn Bank 15/50 15/25 Free of Charge 15/25

Siam Commercial Bank Service not available 15/35 Free of Charge Service not available

Bank of Ayudhya 15/30 10/20 Free of Charge 10/20

United Overseas Bank 10/20 10/20 Free of Charge Service not available

7. Card Replacement Fee(2) Free of charge

8. Request Fee for Statement(2) 23.37 Baht/Page

9. Request Fee for Record of Charge(2)

 Domestic Charge Free of charge

 Overseas Charge Free of charge

10. ATM PIN Replacement Fee(2) Free of charge

11. Disputed Charge Fee(2) Free of charge

12. Returned Cheque Fee(2) 200 Baht/Each returned cheque

13. Credit/Collection Administration Fee Free of charge

14. Fees related to payment to governmental agency N/A

15. Currency Conversion Risk Factor(4) 2.5%

Remarks – N/A is “Not Applicable”
(1) For ATM withdrawals made outside Thailand, there may be an additional ATM fee charged by overseas ATM operators.
(2) All Fees are excluding VAT
(3) Greater Bangkok areas = Samutprakarn, Nonthaburi and Patumthani
(4) Spending in foreign currency: If you make a charge in a currency other than Thai Baht, that charge will be converted into Thai Baht. The conversion will take place on the date the charge is  
 processed by overseas 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, the conversion will be made 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 Dollar, it will be converted directly into Thai Baht. If you make a cash withdrawal in a currency other than U.S. Dollars, that cash withdrawal will be converted into U.S.  
 Dollars and then converted U.S. Dollars into Thai Baht. The conversion will take place on the date the cash withdrawal is processed by overseas American Express, which may not be the  
 same date on which you made your cash withdrawal as it depends on when the cash withdrawal was submitted to American Express.
 You understand and agree that the overseas American Express treasury system will use a conversion rate based on interbank rates that it selects from customary industry sources on the  
 business day prior to the processing date, increased by a Currency Conversion Risk Factor assessment on such charges. If charges are converted by the third parties prior to being submitted  
 to American Express, any conversions made by those third parties will be at rates selected by them.
 To check the preliminary exchange rates for reference, please visit www.americanexpress.co.th or contact Customer Service Department.

AME783_CC_THAICCAO_LL_Oct20


	Text Field 2: 
	Text Field 12: 
	Text Field 21: 
	Text Field 31: 
	Text Field 36: 
	Text Field 42: 
	Text Field 51: 
	Text Field 54: 
	Text Field 56: 
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 
	Text Field 59: 
	Text Field 60: 
	Text Field 61: 
	Text Field 62: 
	Text Field 63: 
	Text Field 64: 
	R8: Off
	Text Field 65: 
	Text Field 66: 
	Text Field 67: 
	Text Field 68: 
	Text Field 69: 
	R9: Off
	Text Field 70: 
	R10: Off
	R11: Off
	Text Field 71: 
	Text Field 72: 
	Text Field 73: 
	Text Field 74: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 77: 
	Text Field 78: 
	R12: Off
	Text Field 79: 
	Text Field 80: 
	Text Field 81: 
	Text Field 82: 
	Text Field 83: 
	Text Field 84: 
	Text Field 85: 
	Text Field 86: 
	R13: Off
	R14: Off
	R16: Off
	Text Field 89: 
	Text Field 90: 
	R17: Off
	Text Field 92: 
	Text Field 93: 
	Text Field 131: 
	Text Field 140: 
	Text Field 149: 
	Text Field 155: 
	R18: Off
	Text Field 156: 
	Text Field 157: 
	Text Field 105: 
	Text Field 106: 
	Text Field 108: 
	Text Field 1011: 
	Text Field 1012: 
	Text Field 1013: 
	Text Field 1014: 
	Text Field 1017: 
	Text Field 1018: 
	Text Field 1019: 
	Text Field 1020: 
	R19: Off
	Text Field 164: 
	Text Field 167: 
	Text Field 168: 
	Text Field 1030: 
	Text Field 169: 
	Text Field 170: 
	Text Field 1033: 
	Text Field 1034: 
	Text Field 171: 
	Text Field 172: 
	Text Field 1035: 
	Text Field 2011: 
	Text Field 173: 
	R20: Off
	Text Field 2013: 
	Text Field 2014: 
	Text Field 2015: 
	Text Field 174: 
	Text Field 175: 
	Text Field 176: 
	Text Field 2016: 
	Text Field 2017: 
	Text Field 2018: 
	Text Field 177: 
	R21: Off
	Text Field 178: 
	Text Field 179: 
	Text Field 180: 
	Text Field 181: 
	Text Field 182: 
	Text Field 183: 
	Text Field 192: 
	Text Field 198: 
	Text Field 204: 
	Text Field 201: 
	Text Field 203: 
	Text Field 206: 
	Text Field 207: 
	R22: Off
	Text Field 2025: 
	Text Field 2026: 
	Text Field 2027: 
	Text Field 209: 
	Text Field 2012: 
	Text Field 205: 
	Text Field 2024: 
	Text Field 2028: 
	Text Field 2029: 
	Text Field 2022: 
	R23: Off
	Text Field 208: 
	Text Field 210: 
	Text Field 211: 
	Text Field 212: 
	Text Field 213: 
	Text Field 214: 
	Text Field 215: 
	Text Field 216: 
	Text Field 302: 
	Text Field 303: 
	Text Field 305: 
	Text Field 307: 
	Text Field 308: 
	R24: Off
	Text Field 2031: 
	Text Field 2032: 
	Text Field 2033: 
	Text Field 2021: 
	Text Field 2030: 
	Text Field 3010: 
	Text Field 2039: 
	R25: Off
	Text Field 3013: 
	Text Field 3015: 
	Text Field 217: 
	Text Field 218: 
	Text Field 219: 
	Text Field 220: 
	Text Field 221: 
	Text Field 222: 
	Text Field 3020: 
	Text Field 3021: 
	Text Field 3023: 
	Text Field 3025: 
	Text Field 3026: 
	R26: Off
	Text Field 2050: 
	Text Field 2051: 
	Text Field 2052: 
	Text Field 223: 
	Text Field 236: 
	Text Field 248: 
	Text Field 259: 
	Text Field 269: 
	Text Field 270: 
	Text Field 278: 
	Text Field 279: 
	Text Field 285: 
	Text Field 290: 
	Text Field 294: 
	Text Field 297: 
	Text Field 299: 
	Text Field 300: 
	Text Field 304: 
	Text Field 4015: 
	Text Field 3011: 
	Text Field 4013: 
	Text Field 4014: 
	Text Field 4019: 
	Text Field 4020: 
	Text Field 4024: 
	Text Field 4028: 
	Text Field 4032: 
	Text Field 4036: 
	Text Field 4040: 
	R27: Off
	R28: Off
	R29: Off
	R30: Off
	Text Field 2053: 
	Text Field 2054: 
	Text Field 2055: 
	Text Field 2056: 
	Text Field 2057: 
	Text Field 2058: 
	Text Field 2059: 
	Text Field 2060: 
	Text Field 2040: 
	Text Field 2041: 
	Text Field 2042: 
	Text Field 2061: 
	Text Field 2062: 
	Text Field 2063: 
	R31: Off
	Text Field 2065: 
	Text Field 2066: 
	Text Field 2067: 
	R32: Off
	Text Field 2064: 
	Text Field 2068: 
	Text Field 2069: 
	Text Field 2070: 
	Text Field 2071: 
	Text Field 2072: 
	Text Field 2073: 
	Text Field 2074: 
	Text Field 2043: 
	Text Field 2044: 
	Text Field 2045: 
	Text Field 2075: 
	Text Field 2076: 
	Text Field 2077: 
	R33: Off
	Text Field 2078: 
	Text Field 2079: 
	Text Field 2080: 
	R34: Off
	Text Field 2081: 
	Text Field 2082: 
	Text Field 2083: 
	Text Field 2084: 
	Text Field 2085: 
	Text Field 2086: 
	Text Field 2087: 
	Text Field 2088: 
	Text Field 2046: 
	Text Field 2047: 
	Text Field 2048: 
	Text Field 2089: 
	Text Field 2090: 
	Text Field 2091: 
	R35: Off
	Text Field 2092: 
	Text Field 2093: 
	Text Field 2094: 
	R36: Off
	Text Field 2095: 
	Text Field 2096: 
	Text Field 2097: 
	Text Field 2098: 
	Text Field 2099: 
	Text Field 20100: 
	Text Field 20101: 
	Text Field 20102: 
	Text Field 2049: 
	Text Field 20103: 
	Text Field 20104: 
	Text Field 20105: 
	Text Field 20106: 
	Text Field 20107: 
	R37 : Off
	Text Field 20108: 
	Text Field 20109: 
	Text Field 201010: 
	Text Field 20111: 
	Text Field 20112: 
	Text Field 20113: 
	Text Field 20114: 
	Text Field 20115: 
	Text Field 20117: 
	Text Field 20118: 
	Text Field 20119: 
	Text Field 20120: 
	Text Field 20121: 
	R38: Off
	R39: Off
	R40: Off
	R41: Off
	Text Field 20116: 
	Text Field 20122: 
	Text Field 20123: 
	Text Field 20124: 
	Text Field 20125: 
	Text Field 20126: 
	Text Field 20127: 
	Text Field 20128: 
	Text Field 20129: 
	Text Field 20130: 
	Text Field 20131: 
	Text Field 20132: 
	Text Field 20133: 
	Text Field 20134: 
	R42: Off
	Text Field 20135: 
	Text Field 20136: 
	Text Field 20137: 
	R43: Off
	Text Field 20138: 
	Text Field 20140: 
	Text Field 20141: 
	Text Field 20142: 
	Text Field 20143: 
	Text Field 20144: 
	Text Field 20146: 
	Text Field 20147: 
	Text Field 20148: 
	Text Field 20149: 
	Text Field 20150: 
	Text Field 20152: 
	Text Field 20153: 
	Text Field 20154: 
	R44: Off
	Text Field 20157: 
	Text Field 20158: 
	Text Field 20159: 
	R45: Off
	Text Field 20139: 
	Text Field 20145: 
	Text Field 20151: 
	Text Field 20155: 
	Text Field 20156: 
	Text Field 20160: 
	Text Field 20162: 
	Text Field 20163: 
	Text Field 20164: 
	Text Field 20165: 
	Text Field 20166: 
	Text Field 20161: 
	Text Field 20167: 
	Text Field 20168: 
	R46: Off
	Text Field 20169: 
	Text Field 20170: 
	Text Field 20171: 
	R47: Off
	Text Field 20172: 
	Text Field 20174: 
	Text Field 20175: 
	Text Field 20176: 
	Text Field 20177: 
	Text Field 20178: 
	Text Field 20173: 
	Text Field 20179: 
	Text Field 20180: 
	Text Field 20181: 
	Text Field 20182: 
	Text Field 20184: 
	Text Field 20185: 
	Text Field 20186: 
	R48: Off
	Text Field 20187: 
	Text Field 20188: 
	Text Field 20189: 
	Text Field 20183: 
	Text Field 20190: 
	Text Field 20191: 
	Text Field 20192: 
	Text Field 20193: 
	Text Field 20194: 
	Text Field 20195: 
	Text Field 20196: 
	Text Field 20197: 
	Text Field 20198: 
	Text Field 20199: 
	Text Field 20200: 
	Text Field 20201: 
	Text Field 20202: 
	Text Field 20203: 
	R49: Off
	Text Field 20205: 
	Text Field 20207: 
	R50: Off
	Text Field 202010: 
	Text Field 202012: 
	Text Field 202014: 
	Text Field 202016: 
	Text Field 202018: 
	Text Field 202020: 
	Text Field 202022: 
	Text Field 202024: 
	R51: Off
	R52: Off
	R53: Off
	R54: Off
	R55: Off
	R56: Off
	R57: Off
	R58: Off
	R59: Off
	Text Field 202015: 
	Text Field 202017: 
	Text Field 202019: 
	Text Field 202021: 
	Text Field 202023: 
	Text Field 202025: 
	Text Field 202026: 
	R60: Off
	R61: Off
	Text Field 202027: 
	Text Field 202028: 
	Text Field 202029: 
	Text Field 202030: 
	Text Field 202031: 
	Text Field 202032: 
	Text Field 202033: 
	Text Field 202034: 
	Text Field 202035: 
	Text Field 202036: 
	Text Field 202037: 
	Text Field 202038: 
	Text Field 202039: 
	Text Field 202040: 
	Text Field 202041: 
	Text Field 202042: 
	Text Field 202043: 
	Text Field 202044: 
	Text Field 202045: 
	Text Field 202046: 
	Text Field 202047: 
	Text Field 202048: 
	Text Field 202049: 
	Text Field 202050: 
	Text Field 202051: 
	Text Field 202052: 
	Text Field 202053: 
	Text Field 202054: 
	Text Field 202055: 
	Text Field 202056: 
	Text Field 202057: 
	Text Field 202058: 
	Text Field 202059: 
	Text Field 202060: 
	Text Field 202061: 
	Text Field 202062: 
	Text Field 202063: 
	Text Field 202064: 
	Text Field 202065: 
	Text Field 202066: 
	Text Field 202067: 
	Text Field 202068: 
	Text Field 202069: 
	Text Field 202070: 
	R62: Off
	Text Field 49: 
	Text Field 2036: 
	Text Field 2037: 
	Text Field 2038: 
	Text Field 5036: 
	Text Field 5037: 
	Text Field 5038: 
	Text Field 6036: 
	Text Field 6037: 


