
 
 

 

Notice to Employees Having a Corporate Purchasing/Meeting Card 

Regarding Changes to the Cardmember Agreement 

Please note that with effect from 27 April 2020, the following key changes will be made to the Cardmember 
Agreement (“Terms and Conditions”).  

 

We have revised Condition 16 on PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION and replaced it with the 
following: 

 16. PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION 

A. Collection of Personal Information 

You consent to us collecting during the operation of your Card any information about you that is:      
(1) provided by you at our request via the application form or otherwise; (2) in documents submitted 
to us by you; (3) received from third parties; (4) publicly available; or (5) derived from the 
information collected by us pursuant to (1) to (4) (“Personal Information”). Such third parties include 
but are not limited to your employer. 

Such Personal Information includes but is not limited to your: (a) name; (b) identification or passport 
number; (c) address; (d) contact numbers; (e) email address; (f) employment details; (g) financial 
information; (h) credit information; and (i) criminal records.  

You acknowledge that some of your Personal Information may be collected without your 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 your 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 your Personal Information necessary for the 
provision of our products or services: (1) we may not be able to provide you the Card, products or 
services that you require; (2) you may not be able to use your Card; and/or (3) we may cancel the 
use of the Card.  

B. Disclosure of Personal Information 

You consent 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) your 
employer; (c) any party whose name or logo appears on the Card issued to you; (d) third parties 
who process transactions submitted by Service Establishments on the American Express network 
where you use the Card worldwide; (e) processors and suppliers we or any other Amex Group 
companies may engage; (f) the providers of services and benefits associated with your Card;                              
(g) consumer credit bureaus, credit information companies, consumer reference agencies, 
collection agencies and lawyers; (h) parties (including Service Establishments) who accept the Card 
in payment for goods and/or services purchased by you; (i) parties who distribute the Card;                                  
(j) co-branded partner of Amex set out in the Terms and Conditions governing use of your Card;                       
(k) banks, financial institutions, government agencies, statutory boards or authorities in Thailand or 



 

           

 
   

 
 

 

elsewhere; (l) anyone to whom we may transfer contractual rights; and/or (m) 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 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 
Card; (b) delivering our products and services to you, including but not limited to the management, 
administration, service and operation of your Card; (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 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 your Personal Information may also be collected, used or disclosed for other 
purposes: (1) for which you give your specific permission; (2) as required by law; or (3) permitted 
under the terms of the PDPA. 

D. Updating Personal Information 

You acknowledge and agree that during the life of your Card membership, you will update American 
Express of any change to your Personal Information, and assist American Express to ensure that 
your Personal Information such as personal background details (e.g. job or business information) 
and/or latest financial information (e.g. credit references and bank details) remains correct, up-to-
date, complete and not misleading, including responding to American Express’ request (which may 
be made from time to time) for your updated Personal Information. 

E. Third Party Consents 

Where you: (1) provide us with information relating to a third party; (2) refer a third party to us; or 
(3) where you purchase goods and/or services on behalf of a third party, you confirm that you have 
informed that third party and obtained all necessary consent in accordance with applicable laws 
(including the PDPA) from that third party 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.  

F. Marketing  

We and other Amex Group companies may use your Personal Information to identify goods and 
services in which you may be interested; and market offers to you (by mail, e-mail, telephone, SMS, 
via the internet or using other electronic means) in relation to such goods and services. You agree 
that your consent will remain in place until you withdraw it or you cease being a Cardmember.  



 

           

 
   

 
 

 

You may at any time opt out of such marketing offers by contacting our Customer Care Professional 
at telephone 02 273 5566 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. 

G. 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 Card may be furnished by us to credit information 
company(ies) or any other consumer reference agencies, banks or other creditors. We may 
exchange any Personal 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 Card 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 Personal Information in 
accordance with this section G, you agree and accept that we may inform you of any such disclosure 
using such method and format as deem appropriate. 

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 your Personal Information outside Thailand to jurisdictions that may not 
protect your Personal Information to the standards under the PDPA. We will take appropriate steps 
to ensure the same level of protection for your 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 Card, unless otherwise required by applicable law.  

 

 



 

           

 
   

 
 

 

K. Your Rights 

You are entitled at any time, subject to the PDPA, to: (a) withdraw your consent to the collection, 
use or disclosure of your Personal Information, unless there is a restriction of the withdrawal of 
consent by law or the contract that benefits you; (b) request the access to and/or obtain a copy of 
information held by us about you or your Card or the disclosure of details on how your Personal 
Information may be collected without your consent; (c) request the transfer of your Personal 
Information in machine readable formats to other parties; (d) object to the collection, use or 
disclosure of your Personal Information under such circumstances as set out in the PDPA; (e) 
request the destruction or anonymization of your Personal Information under such circumstances 
as set out in the PDPA; (f) request the suspension of use of your Personal Information under such 
circumstances as set out in the PDPA; (g) request that we ensure your Personal Information 
remains correct, up-to-date, complete and not misleading, and if we reject your request, we will in 
accordance with Section 39 of the PDPA make a record of your request and reasons for rejecting 
your 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 K (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 your Personal Information, you 
may withdraw your consent by making your request in writing to our Data Privacy Officer.  

 

To view the full Terms and Conditions, please refer to [https://gcpcms.americanexpress.com/th/forms]. 
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หนังสือแจ้งพนักงานทีถ่ือบัตรบริษัทสําหรับการจดัซือ้/การประชุม 

เร่ือง การเปลีย่นแปลงสัญญาสมาชิกบัตร 

ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป สัญญาสมาชิกบตัร (“ข้อกําหนดและเงื่อนไข”) จะมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั

ดงัต่อไปน้ี   

เราไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขขอ้ 16 เร่ือง ความเป็นส่วนตวัและข้อมูลส่วนบุคคล และใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทนขอ้ความเดิม: 

16. ความเป็นส่วนตวัและข้อมูลส่วนบุคคล 

ก. การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในระหวา่งการใชง้านบตัรของท่าน ท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมขอ้มูลใด ๆ เก่ียวกบัท่านซ่ึง (1) ท่านเป็นผูม้อบใหเ้ม่ือเราร้องขอ

ผา่นใบสมคัรหรือโดยวธีิการอ่ืน (2) อยูใ่นเอกสารท่ีท่านมอบให้แก่เรา (3) ไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก (4) เป็นขอ้มูลสาธารณะ หรือ 

(5) ไดม้าจากขอ้มูลท่ีเราเก็บรวบรวมตามขอ้ (1) ถึง (4) (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  บุคคลภายนอกดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงนายจา้ง

ของท่าน  

ขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลต่อไปน้ีของท่าน: (ก) ช่ือ (ข) เลขประจาํตวัประชาชนหรือเลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง (ค) ท่ีอยู ่(ง) หมายเลขติดต่อ (จ) ท่ีอยูอี่เมล (ฉ) รายละเอียดเก่ียวกบัการจา้งงาน (ช) ขอ้มูลทางการเงิน (ซ) ขอ้มูลเครดิต และ 

(ฌ) ประวติัอาชญากรรม 

ท่านรับทราบวา่อาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลบางอยา่งของท่านโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่านตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัตฯิ”) 

หากท่านไม่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขน้ี ซ่ึงจาํเป็น

สาํหรับการจดัหาสินคา้หรือการใหบ้ริการของเรา หรือในกรณีท่ีท่านขอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีจาํเป็นสาํหรับ

การจัดหาสินคา้หรือการให้บริการของเรา (1) เราอาจไม่สามารถออกบตัร จัดหาสินคา้หรือบริการท่ีท่านตอ้งการให้แก่ท่านได ้                            

(2) ท่านอาจไม่สามารถใชบ้ตัรของท่านได ้และ/หรือ (3) เราอาจยกเลิกการใชบ้ตัรของท่าน 

ข. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านยนิยอมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านมอบใหแ้ก่เราต่อ (ก) บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอเมริกนั  

เอ็กซ์เพรส ทัว่โลก (“บริษัทในกลุ่มเอเม็กซ์”) (ข) นายจา้งของท่าน (ค) บุคคลใด ๆ ท่ีมีช่ือหรือตราสัญลกัษณ์ปรากฏบนบตัรท่ีออก

ให้แก่ท่าน (ง) บุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอ้มูลธุรกรรมซ่ึงนาํส่งโดยสถานประกอบการบนเครือข่ายอเมริกนั เอ็กซ์เพรสท่ีท่านใช้

บตัรทัว่โลก (จ) ผูป้ระมวลผลขอ้มูลและผูจ้ดัหาสินคา้หรือบริการท่ีเราหรือบริษทัในกลุ่มเอเม็กซ์อ่ืนใดวา่จา้งมา (ฉ) ผูใ้ห้บริการและ

สิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับตัรของท่าน (ช) สาํนกังานขอ้มูลเครดิต บริษทัขอ้มูลเครดิต หน่วยงานอา้งอิงขอ้มูลผูบ้ริโภค ตวัแทน

เรียกเก็บหน้ี และทนายความ (ซ) บุคคลต่าง ๆ (รวมถึงสถานประกอบการ) ท่ีรับบตัรในการชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการท่ีท่านซ้ือ 

(ฌ) บุคคลต่าง ๆ ท่ีจดัส่งบตัร (ญ) พนัธมิตรท่ีทาํแบรนด์ร่วมกนัของอเมริกนั เอ็กซ์เพรสตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีใช้

บงัคบัแก่การใชบ้ตัรของท่าน (ฎ) ธนาคาร สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ คณะกรรมการหรือผูมี้อาํนาจตามกฎหมายในประเทศ



 

           

 
   

 
 

 

ไทยหรือท่ีอ่ืน ๆ (ฏ) บุคคลใดก็ตามท่ีเราอาจโอนสิทธิตามสญัญาให้ และ/หรือ (ฐ) บุคคลอ่ืนใดท่ีท่านใหก้ารอนุมติัหรือท่ีเราเห็นวา่

เป็นประโยชน์แก่เราท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลใหท้ราบ 

ค. วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

ท่านยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มูลท่ีรวมกลุ่มหรือรวมกนักบัขอ้มูลอ่ืน เช่น ขอ้มูล

เก่ียวกบัตวัตนของท่านกบัรูปแบบการทาํธุรกรรม เพ่ือวตัถุประสงคข์อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี (ก) การตรวจสอบตวัตนของลูกคา้ (KYC) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเครดิต  และการออกบตัรใด ๆ (ข) การส่งมอบสินคา้และบริการของเราให้แก่ท่าน รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการ

จดัการ การบริหาร การให้บริการ และการดาํเนินการเก่ียวกบับตัรของท่าน (ค) การปรับปรุงสินคา้และบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงการติดตามตรวจสอบการสนทนาทางโทรศพัทร์ะหวา่งท่านกบัเรา (ง) การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยั และการวิเคราะห์ (จ) 

การประมวลผลและการเก็บรวบรวมขอ้มูลการใชจ่้ายดว้ยบตัรของท่าน (ฉ) การจดัการสิทธิประโยชน์และ/หรือแผนประกนัภยัท่ีท่าน

สมคัรไว ้(ช) การโฆษณาและทาํการตลาดสินคา้และบริการของเรา และสินคา้และบริการของพนัธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีเป็น

บุคคลภายนอก (ซ) การจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัธุรกิจของเรา รวมถึงความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงต่อการฉ้อโกง และความเส่ียง

เก่ียวกบัการดาํเนินงาน (ฌ) การซ้ือ การขาย การเช่า การรวมกิจการ หรือการควบกิจการท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีการเสนอใด ๆ หรือการ

เขา้ครอบครอง  การจาํหน่าย หรือการจดัหาเงินให้อ่ืนใดซ่ึงบริษทัในกลุ่มเอเม็กซ์หรือบางส่วนของบริษทัดงักล่าว หรือธุรกิจหรือ

สินทรัพยใ์ด ๆ ของบริษทัดงักล่าว และ (ญ) การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั  

ท่านตกลงวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจไดรั้บการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นดว้ยซ่ึง  

(1) ท่านใหอ้นุญาตเป็นการเฉพาะ (2) จาํเป็นตามกฎหมาย หรือ (3) ไดรั้บอนุญาตภายใตข้อ้กาํหนดของพระราชบญัญติัฯ 

ง. การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านรับทราบและตกลงว่า ในระหว่างอายุสมาชิกบตัรของท่าน ท่านจะแจง้ให้อเมริกนั เอ็กซ์เพรสทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ                   

ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบนั และช่วยเหลืออเมริกนั เอ็กซ์เพรสในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัส่วนตวั (อาทิ ขอ้มูลการทาํงานหรือธุรกิจ) และ/หรือขอ้มูลทางการเงินล่าสุด (อาทิ ขอ้มูลอา้งอิง

ทางเครดิตและรายละเอียดบญัชีธนาคาร) ยงัคงถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ครบถว้น และไม่ทาํให้เขา้ใจผิด รวมถึงการตอบคาํร้องขอของ

อเมริกนั เอก็ซ์เพรส (ซ่ึงอาจมีเป็นคร้ังคราว) ใหท่้านมอบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นปัจจุบนัให ้

จ. ความยนิยอมจากบุคคลภายนอก 

ในกรณีท่ีท่าน (1) ให้ขอ้มูลแก่เราเก่ียวกบับุคคลภายนอก (2) แนะนาํบุคคลภายนอกให้แก่เรา หรือ (3) ในกรณีท่ีท่านซ้ือสินคา้และ/

หรือบริการแทนบุคคลภายนอก ท่านยืนยนัว่าท่านไดแ้จง้ใหบุ้คคลภายนอกนั้นทราบและไดรั้บความยินยอมท่ีจาํเป็นทั้งหมดตาม

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั (รวมถึงพระราชบญัญติัฯ) จากบุคคลภายนอกนั้นแลว้ สําหรับการเปิดเผยให้แก่เราและ/หรือการประมวลผล

ขอ้มูลของบุคคลภายนอกนั้นโดยเราและบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ ข. (การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล) ขา้งตน้ 

 

 



 

           

 
   

 
 

 

ฉ. การตลาด 

เราและบริษทัในกลุ่มเอเม็กซ์ อาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการบ่งช้ีสินคา้และบริการท่ีท่านอาจสนใจ และมีขอ้เสนอไปยงั

ท่าน (ทางไปรษณีย ์อีเมล โทรศพัท์ การส่งขอ้ความ ทางอินเทอร์เน็ต หรือใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ) เก่ียวกบัสินคา้และ

บริการนั้น  ท่านตกลงวา่ความยนิยอมท่ีท่านใหไ้วจ้ะยงัคงอยูจ่นกวา่ท่านจะเพิกถอนหรือท่านส้ินสุดการเป็นสมาชิกบตัร 

ท่านอาจเลือกท่ีจะเลิกรับข้อเสนอทางการตลาดดังกล่าวได้ในเวลาใดก็ตาม โดยการติดต่อเจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้าของเราท่ี                                 

โทร. 02 273 5566 เพ่ือแกไ้ขขอ้มูลความตอ้งการดา้นความเป็นส่วนตวัของท่าน 

นอกจากน้ี เราอาจติดต่อท่านเป็นคร้ังคราวเพ่ือยนืยนัและปรับปรุงแกไ้ขความตอ้งการทางการตลาดของท่านใหเ้ป็นปัจจุบนั   

ช. สาํนกังานขอ้มูลเครดิต  

ท่านอนุญาตใหเ้ราและบริษทัในเครือของเราทาํการตรวจสอบขอ้มูลเครดิตใด ๆ เก่ียวกบัท่านไดต้ามท่ีเราเห็นสมควร  เราอาจเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัท่านให้แก่บริษทัขอ้มูลเครดิตตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2545 ตามท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นคราว ๆ ไป  เราอาจขอขอ้มูลเก่ียวกับประวติัเครดิตของท่านหรือขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีได้รับอนุญาตภายใต้

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2545 จากบริษทัขอ้มูลเครดิตหรือหน่วยงานอา้งอิงขอ้มูลผูบ้ริโภคอ่ืนใด และเรา

อาจให้ขอ้มูลเก่ียวกบับตัรของท่านแก่บริษทัขอ้มูลเครดิตหรือหน่วยงานอา้งอิงขอ้มูลผูบ้ริโภคอ่ืนใด ธนาคาร หรือเจา้หน้ีรายอ่ืนได ้ 

เราอาจแลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีเราไดรั้บเก่ียวกบัท่านกบับริษทัในเครือของเราหรือสํานักงานขอ้มูลเครดิตผูบ้ริโภค 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลเครดิตหรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเราไดรั้บจากใบสมคัรหรือรายงานขอ้มูลเครดิตของท่าน เพ่ือทาํการตรวจสอบ

ขอ้มูลเครดิตและการประเมินอ่ืน ๆ  เราอาจแจง้ใหส้าํนกังานเหล่านั้นทราบยอดเงินคา้งชาํระในปัจจุบนัในบตัรของท่าน และเราอาจ

แจง้ใหส้าํนกังานเหล่านั้นทราบหากท่านไม่ชาํระเงินเม่ือถึงกาํหนด  สาํนกังานเหล่านั้นจะบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวและอาจแบ่งปันขอ้มูล

กบัองคก์รอ่ืนตามอาํนาจและหนา้ท่ีทางกฎหมาย  ในกรณีท่ีเราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอ้ ช. น้ี ท่านตกลงและยอมรับ

วา่ เราอาจแจง้ใหท่้านทราบเก่ียวกบัการเปิดเผยนั้นโดยใชว้ธีิการและรูปแบบตามท่ีเราเห็นสมควร 

ซ. การติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือทางโทรศพัท ์

หากท่านติดต่อเราดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เราอาจบนัทึกหมายเลขโทรศพัทห์รือท่ีอยูอิ่นเทอร์เน็ต 

โพรโทคอลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการติดต่อในขณะนั้น และเรายงัอาจติดตามตรวจสอบและ/หรือบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัทร์ะหวา่ง

ท่านกบัเราเพ่ือใหแ้น่ใจในคุณภาพการใหบ้ริการลูกคา้ของเรา 

ฌ. การส่งขอ้มูลระหวา่งประเทศ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจไดรั้บการประมวลผลหรือเขา้ถึงในหรือเปิดเผยไปยงัประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์

ระบุในขอ้ ค. (วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย) ขา้งตน้ 

ท่านตกลงใหมี้การส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยงัเขตอาํนาจทางกฎหมายท่ีอาจมีการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไม่ถึงเกณฑม์าตรฐานในพระราชบญัญติัฯ  เราจะปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านไดรั้บความคุม้ครองในระดบัเดียวกนัในเขตอาํนาจทางกฎหมายอ่ืน ๆ นอกประเทศไทย
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ญ. การเก็บรักษาและการทาํลายขอ้มูล 

เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีบรรยายในเอกสารน้ีไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าท่ีเหมาะสมเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ

หรือทางกฎหมายของเรา อนัไดแ้ก่ตลอดอายุสมาชิกบตัรของท่านและอีก 11 ปีหลงัการยกเลิกบตัรของท่าน เวน้แต่กฎหมายท่ีใช้

บงัคบัจะกาํหนดเป็นประการอ่ืน 

ฎ. สิทธิของท่าน 

ในเวลาใดก็ตาม โดยอยู่ในบงัคบัของพระราชบญัญติัฯ ท่านมีสิทธิท่ีจะ (ก) เพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่จะมีข้อห้ามมิให้เพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือสัญญาท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่าน                                  

(ข) ขอเขา้ถึงและ/หรือรับสาํเนาขอ้มูลท่ีเรามีอยูเ่ก่ียวกบัท่านหรือบตัรของท่าน หรือการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการท่ีอาจใชเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอม (ค) ขอให้มีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบท่ีใช้

เคร่ืองอ่านได้ไปยงับุคคลอ่ืน (ง) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีตามท่ีระบุไวใ้น

พระราชบญัญติัฯ (จ) ขอให้มีการทาํลายหรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนได้ในกรณีตามท่ีระบุไวใ้น

พระราชบญัญติัฯ (ฉ) ขอให้มีการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัฯ (ช) ขอให้เรา

ดาํเนินการให้แน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านยงัคงถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ครบถว้น และไม่ทาํให้หลงผิด และหากเราปฏิเสธคาํร้อง

ของท่าน เราจะบนัทึกคาํร้องของท่านและเหตุผลในการปฏิเสธไวต้ามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัฯ และ (ซ) ยื่นคาํร้องทุกขใ์น

กรณีท่ีเรา ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของเรา ฝ่าฝืนหรือละเมิดพระราชบญัญติัฯ หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีออกตามพระราชบญัญติัฯ 

ท่านตกลงวา่ เอเม็กซ์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเหตุสมควรเพ่ือครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามคาํร้องในขอ้ (ข) และ (ค) 

ขา้งตน้  โปรดส่งคาํร้องเป็นหนงัสือมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงให้รายละเอียดไวใ้นขอ้ ฏ.   (เจา้หน้าท่ีคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล) ขา้งล่าง 

ฏ. เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

หากท่านมีคาํร้องใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ ฎ. (สิทธิของท่าน) ขา้งตน้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยทาํเป็น

หนงัสือส่งมาท่ี: 

เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทั อเมริกนั เอ็กซ์เพรส (ไทย) จาํกดั สํานักงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  อาคารเอส.พี.                  

388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

ฐ. การเพิกถอนความยนิยอม 

หากท่านไม่ประสงคใ์หเ้ราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอนความยนิยอมไดโ้ดย

การทาํคาํร้องเป็นหนงัสือส่งมาท่ีเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ท่านสามารถดูขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบัเตม็ไดท่ี้ [https://gcpcms.americanexpress.com/th/forms] 
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