
 
การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลลูกค้า 

 

บันทกึข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 

 

บนัทึกข้อตกลงฉบับนีกํ้าหนดสิทธิและทางเลือกของลูกค้าท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลของลูกค้าซึ่งรวบรวมโดย  บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  

(“CGS-CIMB”) ขึน้อยู่กับว่าลกูค้าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ CGS-CIMB หรือไม่ อย่างไรก็ตามการไม่ให้ข้อมูลบางอย่างอาจมีผลทําให้ CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมของ CGS-CIMB     

ไม่สามารถเปิดบญัชี หรือคงสถานะของบญัชี หรือสร้าง จดัให้ หรือคงไว้ซึง่บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ หรือบริการอ่ืน หรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอ่ืนได้ ทัง้นี ้การให้

ข้อมลูกบั CGS-CIMB ลกูค้าตกลงให้ความเหน็ชอบตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ดงันี ้

1. เพ่ือดําเนินการ จดัการ และ/หรือ จดัการความสมัพนัธ์ และ/หรือ บญัชีของลกูค้ากบั CGS-CIMB และเพ่ือจดับริการหรือสินค้าของ CGS-CIMB ให้แก่ลกูค้า CGS-CIMB มีความ

จําเป็นต้องรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดําเนินการกบัข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า หรือข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้าซึง่รวมถึงธุรกรรมของลกูค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเก่ียวกับบญัชี/

บริการท่ีจดัให้เพ่ือความสะดวกแก่ลกูค้า  (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

2. ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าจะถกูรวบรวม นํามาใช้  เปิดเผย และ/หรือ ดําเนินการโดย CGS-CIMB อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ประมวลผลคําขอของลกูค้า และแบบคําขอเปิดบญัชี บริการและสนิค้าโดย CGS-CIMB 

2.2 จดับริการหรือสนิค้าของ CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจของ CGS-CIMB ให้แก่ลกูค้า 

2.3 บริหาร และ/หรือ จดัการความสมัพนัธ์ของลกูค้า และ/หรือบญัชี ท่ีมีกบั CGS-CIMB 

2.4 ดําเนินการตามท่ีลกูค้าสัง่การ หรือปฏิบตัติามคําขอของลกูค้า 

2.5 ดําเนินการด้วยความระมดัระวงั หรือกลัน่กรอง (รวมถึงตรวจสอบความเป็นมา) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์ของทางการ หรือขัน้ตอนในการบริหารความ

เส่ียง (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะท่ีเก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน การรู้จกัตวัตนของลูกค้า การป้องกันการฟอกเงิน หรือการให้การสนบัสนนุการเงินแก่

ผู้ ก่อการร้าย หรือการป้องกนัการให้สนิบน) ซึง่อาจถกูกําหนดโดยกฎหมาย หรือโดย CGS-CIMB 

2.6 จดัการเร่ืองใดๆ  เก่ียวกับบริการ และ/หรือสินค้า ท่ีลกูค้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า (รวมถึงการพิมพ์ และการส่ง

จดหมาย ใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บหนี ้เอกสารยืนยนั คําแนะนํา ข้อมลู รายงาน หรือประกาศตา่งๆ ให้แก่ลกูค้า  ซึง่อาจเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

ของลกูค้า) 

2.7 การเรียกคืนเงินจํานวนใดๆ และทัง้หมดท่ีค้างชําระตอ่ CGS-CIMB 

2.8 การตรวจสอบและอนมุตัิบญัชี และการตรวจสอบและประเมินความน่าเช่ือถือ การตรวจสอบท่ีเก่ียวข้อง การประเมินอย่างต่อเน่ือง และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ

ทางการเงินอย่างตอ่เน่ืองและการดํารงอยู่ 

2.9 การป้องกนั  การตรวจจบั และการสืบสวนการฉ้อโกง การประพฤติผิด การปฎิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเก่ียวกับแบบคําขอของลกูค้า หรือ 

ประเดน็อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบับญัชีของลกูค้า และไม่ว่าจะมีข้อสงสยัใดๆ ตามท่ีระบขุ้างต้นหรือไม่ก็ตาม 

2.10 การจดัการโครงสร้างพืน้ฐานและการดําเนินธุรกิจของ CGS-CIMB การปฎิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนท่ีกฎหมาย หรือ CGS-CIMB กําหนด รวมถึงท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบ การเงินและบัญชี การเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูล และเว็บไซต์  การฝึกอบรม การทดสอบ ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และบนัทึก  

เอกสาร และการพิมพ์ 

2.11 การปฏิบตัติามกฎหมายในการจดัการ และบริหารความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั CGS-CIMB และ/หรือ 

2.12 ถ้าลกูค้าให้ความยินยอมในแบบคําขอ  เอกสารเปิดบญัชี และ/หรือวิธีการอ่ืนใดในการให้ความยินยอม  เพ่ือให้ข้อมูลการตลาดเก่ียวกับบริการหรือสินค้าทางการเงินหรือ

การลงทนุซึง่เสนอโดย CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของ CGS-CIMB (ไม่ว่าข้อมูลใดๆ) ซึง่ CGS-CIMB คิดว่าเป็นผลประโยชน์ 

หรือสว่นได้เสียของลกูค้าผ่านการให้ความยินยอมของลกูค้า 

 (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)  

3. ในการดําเนินการเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อ CGS-CIMB อาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าตอ่บคุคลท่ีสามบางราย ไม่ว่าจะ

อยู่ในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ โดยท่ีบคุคลท่ีสามนัน้จะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้นข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ ในการนี ้ลกูค้ารับทราบและ  

ตกลงว่าข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าอาจถกูเปิดเผยโดย CGS-CIMB ให้แก่บคุคลท่ีสามตามท่ีจะได้ระบตุอ่ไป (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ) เพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้น

ข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ และเพ่ือให้บคุคลท่ีสามนัน้ใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าในการดําเนินการตอ่เน่ืองเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้นข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ 

“บุคคลท่ีสาม” หมายถึง 

3.1 ตวัแทน ผู้ตรวจสอบ ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ รับเหมา หรือบคุคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ให้บริการด้านการดําเนินการ การส่ือสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชําระราคา 

การสง่มอบหลกัทรัพย์ หรือบริการอ่ืนใดแก่ CGS-CIMB ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

3.2 บคุคลใดๆ ซึง่ CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB อยู่ภายใต้ข้อกําหนด หรือภายใต้กฎหมายให้ต้องเปิดเผยข้อมลู 

3.3 หน่วยงานอ้างอิงเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานจดัเก็บหนีใ้นกรณีท่ีมีการผิดนดัชําระหนี ้

3.4 บริษัทร่วมของ CGS-CIMB 
 

 

 

 

 

 



 
การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลลูกค้า 

 

บันทกึข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า (ต่อ) 

 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ได้กําหนดความหมายของคําตา่งๆ ดงันี ้

(ก) “บริษัทร่วม” ของบริษัท หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยของบริษัทท่ีถือหุ้น  ไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านตวักลางหนึง่รายหรือหลายราย ควบคมุหรือถกูควบคมุ หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุร่วมกนักบับริษัทร่วมนัน้  

       สําหรับวตัถปุระสงค์ของคํานิยามนี ้ คําว่า “ควบคมุ” (รวมถึง การควบคมุ การถกูควบคมุ และการถกูควบคมุร่วมกนั) หมายถึง เป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิในสทิธิออกเสียงข้าง

มากของบริษัทหรือนิตบิคุคล 

(ข) “CGI Group” หมายถึง China Galaxy International  Financial Holdings Limited และบริษัทร่วม 

(ค) “บริษัทร่วมของ CGS-CIMB” หมายถึง (1) บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB (2) นิติบุคคลใดๆ ท่ี CGS-CIMB หรือ สมาชิกใดของ CGI Group หรือ CIMB Group 

เป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิหรือมีอํานาจควบคมุไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของส่วนผู้ ถือหุ้นของนิติบุคคลนัน้ (3) สมาชิกใดๆ ของ CGI 

Group (4) สมาชิกใดๆ ของ CIMB Group 

(ง) “CIMB Group” หมายถึง  CIMB Group Sdn. Bhd. และบริษัทร่วม 

4. ถ้าลกูค้าไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า เพ่ือวตัถุประสงค์ใดๆ ท่ีระบุข้างต้น ลกูค้าสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมเม่ือใดก็ได้โดยทํา

เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง CGS-CIMB  อย่างไรก็ตามขึน้อยู่กับสถานการณ์ และลกัษณะ หรือขอบเขตของการเพิกถอนของลูกค้า การเพิกถอนการให้ความยินยอมของลกูค้า 

อาจจะสง่ผลให้ CGS-CIMB ไม่สามารถจดัหาบริการหรือสนิค้าให้แก่ลกูค้า ซึง่อาจสง่ผลให้ความสมัพนัธ์ของลกูค้า และ/หรือบญัชีท่ีมีกับ CGS-CIMB สิน้สดุลง หรือมีผลกระทบ

อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ทางกฎหมายของลกูค้ากบั CGS-CIMB  

5. ลกูค้าตกลงว่า การเปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดย CGS-CIMB ซึง่ต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้าตามกฎหมายนัน้ การท่ีลกูค้าลงนามในแบบคําขอ เอกสารการ

เปิดบญัชี แบบฟอร์มการให้ข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือ วิธีการอ่ืนใดในการแสดงถึงการให้ความยินยอม การอนญุาตในลกัษณะเดียวกันแบบอ่ืนท่ีเป็นไปตามกฎหมายจะทดแทน

และถือว่าเพียงพอในการแสดงว่าเป็นการอนญุาตท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เปิดเผยข้อมลูได้  

6. สทิธิของ CGS-CIMB ตามข้อนีถื้อเป็นสว่นเพิ่ม และไม่กระทบตอ่สทิธิอ่ืนๆ ของ CGS-CIMB ในการเปิดเผยข้อมลูท่ีสามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ และไม่มีสิง่

ใดในท่ีนีจ้ะถกูตีความว่าเป็นการจํากดัสทิธิอ่ืนๆ  

ถ้า ณ เวลาใดๆ หลงัจากท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ CGS-CIMB ลกูค้าไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือใช้ในการตลาดทางตรงตามท่ีระบุ

ข้างต้น ลกูค้าอาจจะเพิกถอนโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้ CGS-CIMB ลว่งหน้าอย่างน้อยหนึง่เดือน 

บนัทกึข้อตกลงฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ีมีการลงนามในแบบคําขอหรือการเปิดบญัชีได้รับอนมุตัโิดย CGS-CIMB และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้า 
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