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บันทกึข้อตกลงการท าธุรกรรมและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
วนัที่................................................. 

 
ข้าพเจ้า ....................................................................................................................................(“ลกูค้า”) เลขที่บญัชี ................................................................ 
โดยที่ ลกูค้ามีความประสงค์ท าธุรกรรมกบั บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

 
ลกูค้าตกลงปฏิบตัิตามแนวทาง วิธีการ ส าหรับการติดตอ่สื่อสาร การซือ้ขาย การท าธุรกรรมเก่ียวกับสญัญา หรือวิธีการอ่ืนใดที่จะมีขึน้ต่อไปในอนาคต โดยมีเงื่อนไข
และรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ธุรกรรม หมายถึง การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท ลกูค้า ผู้ ให้บริการ บริษัทคู่ข่าย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพ่ือให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์เก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ของลกูค้า 
และ/หรือ บริษัท กลา่วคือ การสง่หรือรับค าสัง่ซือ้หรือขาย การยกเลิกค าสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมทัง้ผลิตภัณฑ์หรือบญัชีธุรกรรม
ซึง่บริษัทให้บริการแก่ลกูค้า รวมถึงการท าธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญาด้วย 

ข้อ 2. การรับ-ส่งข้อมูล หมายถึง การติดตอ่สื่อสาร ระหวา่ง บริษัท ผู้แนะน าการลงทนุ เจ้าหน้าที่ของบริษัท กบั ลกูค้า (รวมถึงผู้ รับมอบอ านาจของลกูค้า) ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่บริษัทก าหนด เพื่อรับ-สง่ข้อมลู หรือการท าธุรกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ รวมถึงธุรกรรม
ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หรือระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจดัท า ส่งมอบ และ เก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 ด้วย 

ข้อ 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การติดต่อ การสื่อสาร รับ-ส่ง ยืนยัน-ยอมรับ ข้อมลู ข้อความ อักษร ตวัเลข ภาพ เสียงทุก
รูปแบบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร เคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนใดผ่านระบบออนไลน์ เครือข่าย อินเตอร์เน็ต โทรคมนาคม 
เน็ตเวิร์ค จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ระบบสง่ข้อความ ระบบส่งภาพและเสียง รวมถึงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์
แอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรม หรือรูปแบบอ่ืนใดตามที่บริษัทหรือหน่วยงานก ากบัดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์จะก าหนดให้มีขึน้ในอนาคต 

ข้อ 4. บัญชี หมายถึง บัญชีใดๆ ภายใต้การประกอบธุรกิจของบริษัท หรือตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานก ากบัดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ก าหนดให้มีขึน้ในอนาคต 

ข้อ 5. ลกูค้ารับทราบว่าการท าธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของลูกค้า โดยลกูค้าจะต้องเก็บรักษาชื่ อ
ผู้ ใช้บริการ รหสัผ่าน รหสัอ่ืนใดที่บริษัทก าหนด หรือรหสัที่ก าหนดไว้เฉพาะตามประภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้เป็นความลบัเฉพาะตวั รวมทัง้ต้องเก็บ
รักษาโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองมือสื่อสาร อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่ใช้ส าหรับรับ-สง่ข้อมลูการท าธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะและเป็นการส่วนตวัของลกูค้าเท่านัน้ หาก
ลกูค้าเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบั หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลกูค้าเป็นเหตใุห้บุคคลอ่ืนน าโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองมือ
สื่อสาร อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลกูค้าไปใช้ท าธุรกรรมกบับริษัท ลกูค้าจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตดุงักลา่วด้วยตนเองแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

ข้อ 6. ข้อมลูการท าธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดงักล่าวนัน้ ลกูค้ารับทราบและยินยอมให้ถือว่าลกูค้าได้รับทราบข้อมลูจากบริษัท
แล้ว และถือวา่เป็นการท าธุรกรรมของลกูค้าด้วยตนเอง 

ข้อ 7. ลกูค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถกูต้องก่อนท าธุรกรรมและรับส่งข้อมลูผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากลกูค้าพบความผิดปกติ 
หรือข้อบกพร่องใดๆ ลกูค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทนัที ในกรณีที่ลกูค้าไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความผิดปกติหรือข้อบกพร่องใดๆ ภายหลงัจากเวลาที่ลกูค้ามีค าสัง่
และบริษัทมีการยืนยนัข้อมลูค าสัง่ของลกูค้าเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษัทจะถือวา่ลกูค้าตกลงยอมรับผลของค าสัง่ที่บริษัทได้กระท าไปในฐานะตวัแทนลกูค้าโดยชอบแล้ว 

 
 
 
 
 

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรุณาระบุข้อมูลเทคโนโลยีของลูกค้า 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)  

  หมายเลขโทรศพัท์/โทรสาร (Phone Number/FAX)  

  โทรศพัท์มือถือ (Mobile Phone)  

  ระบ ุอ่ืนๆ :  
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บันทกึข้อตกลงการท าธุรกรรมและรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ข้อ 8. ลกูค้ายอมรับว่ามีความรู้และความเข้าใจในการท าธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างดีแล้ว รวมถึงรับทราบว่าธุรกรรม

ดงักลา่วอยูภ่ายใต้บทบญัญัติตามพระราชบญัญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ลกูค้ารับทราบถึงขัน้ตอน วิธีการ กระบวนการ การยืนยนัตวัตน ความ
เสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับลกูค้าซึ่งบริษัทไม่สามารถจะรับรองหรือรับประกันว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ เก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดงันัน้ หากมีความเสียหายเกิดขึน้ ลกูค้าตกลงวา่จะไมเ่รียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ลกูค้าตกลงชดใช้
คา่เสียหายให้แก่บริษัทจนครบถ้วน 

ข้อ 9. ในกรณีที่ลกูค้าต้องการยกเลิกบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ลกูค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือท าค าขอตามรูปแบบที่บริษัทก าหนด โดยลกูค้าต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัท าการ ก่อนวนัที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกบนัทึกข้อตกลงดงักล่าว ทัง้นี ้การยกเลิกจะมีผลเม่ือบริษัทตอบรับและยืนยนัการ
ยกเลิกไปถึงลกูค้าตามวิธีการที่บริษัทก าหนด 

ข้อ 10. ลกูค้าตกลงวา่ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูของลกูค้า กลา่วคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศพัท์ โทรศพัท์เคลื่อนที่ เคร่ืองมือติดตอ่สื่อสารอ่ืน
ใด หรือข้อมลูในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนใด (ถ้ามี) ลูกค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้ การ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลตอ่เม่ือบริษัทตอบรับและยืนยนัการเปลี่ยนแปลงไปถึงลกูค้าแล้ว 

ข้อ 11. บนัทกึข้อตกลงฉบบันีอ้ยูภ่ายใต้พระราชบญัญัตวิา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หากมีข้อความใดขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติฯ ดงักลา่ว 
ให้น าบทบญัญัติตามพระราชบญัญัติฯ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม บนัทกึข้อตกลงฉบบันีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า และ/หรือ สญัญาซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และ/หรือธุรกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ของบริษัทด้วย 
 
ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอยา่งดีแล้ว และยอมรับทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐานจงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญั 
 

                                                                                                                                                      ตราประทับของนิติบุคคล 
   

                                                      
ลงช่ือ ......................................................................................................ลูกค้า 

 
                   (...................................................................................................) 
 
 
   ลงช่ือ ........................................................................................................ผู้แนะน าการลงทุน / เจ้าหน้าที่บริษัท 
 
                        (...................................................................................................) 
 


