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สรุปข้อหารือ
เรื่อง การจัดส่งเอกสารให้กบั ลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์
กลุม่ ลูกค้า

: ลูกค้าประเภท Internet
ลูกค้าประเภท Non-Internet ทีไ่ ด้แจ้ง e-mail address ไว้กับบริษทั

ประเภท เอกสารที่จดั ส่งให้ลูกค้าผ่านช่องทาง Electronic
1 Confirmation / Tax Invoice
2 Monthly Statement ทัง้ ประเภทหุน้ และเงิน
3 หนังสือแจ้งเปิ ด / ปิ ด บัญชี
4 หนังสือแจ้งการเปลีย่ นแปลงข้อมูลของลูกค้า / เปลีย่ นแปลงเจ้าหน้าทีผ่ ูด้ ูแลบัญชี
5 ใบเสร็จรับเงิน*
6 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย*
7 หนังสือแจ้งการ Call / Force Margin
8 เอกสารอืน่ ๆทีจ่ ดั ส่งและหรือแจ้งลูกค้า เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษทั เป็ นต้น
หมายเหตุ: * เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับใบกํากับภาษี บริษทั สมาชิกจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนดําเนินการ
ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
1. การเตรียมข้อมูล และ กระบวนการดําเนินการ
1.1 เตรียมข้อมูลลู กค้า พร้อมจัดกลุ่มลู กค้า เช่น ลูกค้าประเภท Internet
ลูกค้าที่เปิ ดบัญชีซ้ อื ขาย
หลักทรัพย์ผ่านผูแ้ นะนําการลงทุน (non-Internet) และ มี e–mail address
1.2 สอบทานข้อมูล / ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล (Verification) ว่าถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และเป็ นของ
ลูกค้าจริง
2. ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
บริษทั ประชาสัมพันธ์การให้บริการส่งเอกสารผ่านช่องทาง Electronic Mail ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทั
เช่น การให้ขอ้ มูลผ่านผูแ้ นะนําการลงทุน หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ การเผยแพร่ขอ้ มูลผ่าน Website
ของบริษทั หรือการแจ้งข้อมูลผ่านทาง e-mail
ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กบั บริษทั เป็ นต้น โดยมีระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์ ก่อนเริ่มใช้งาน อย่างน้อย 1 เดือน
3. การแจ้งข้อมูลการส่งเอกสาร
3.1 กรณีสญั ญาทีท่ าํ กับลูกค้าครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร Electronic

บริษทั แจ้งประชาสัมพันธ์ ”การให้บริการจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
และการยกเลิกการจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย”์ ทัง้ นี้ ลูกค้าประสงค์ทจ่ี ะรับเอกสารทางไปรษณีย ์ ลูกค้า
สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเอกสารทางไปรษณี ยไ์ ด้โดยผ่านช่ องทางที่ระบุในข้อ 2 ของ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
บริษทั ต้องระบุให้ลูกค้าทราบว่า กรณีลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดให้ถอื ว่าลูกค้า
ตกลงตอบรับการรับเอกสารผ่านไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
3.2 กรณีสญั ญาทีท่ าํ กับลูกค้าไม่ครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร Electronic
บริษทั แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) แก่
ลูกค้าเป็ นการทัว่ ไป โดยลูกค้าทีป่ ระสงค์จะใช้บริการดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผูแ้ นะนําการ
ลงทุนของบริษทั ฯเพือ่ ขอใช้บริการดังกล่าวได้ หรือตอบรับบริการกลับผ่าน website ของบริษทั และ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการต้องสอบยันอีกครัง้ บริษทั จะดําเนินการจัดส่งหนังสือยืนยันการใช้บริการดังกล่าวทาง
ไปรษณียใ์ ห้ลูกค้าตามทีอ่ ยู่ทล่ี ูกค้าให้ไว้กบั บริษทั พร้อมกับส่งหนังสือยืนยันผ่าน e-mail ของลูกค้า
หมายเหตุ 1) กลุม่ ลูกค้าประเภท Non-internet ทีไ่ ม่ได้แจ้ง e-mail address ไว้กบั บริษทั ทีป่ ระสงค์จะรับ
เอกสารทาง Electronic สามารถแจ้งความจํานงได้ โดยต้องแจ้ง e-mail address มาด้วย และบริษทั ควร
แจ้งยืนยันการจัดส่งเอกสารพร้อมระบุ e-mail address ทาง Electronic ให้ลูกค้าประเภทนี้ทางไปรษณีย ์
ด้วย กรณี ลูกค้าแจ้งความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งยืนยันกับลูกค้าเพราะเป็ นการ
ดําเนินการตามประสงค์ของลูกค้า
2) กรณีทบ่ี ริษทั ไม่สามารถจัดส่งเอกสารทาง e-mail address ทีล่ ูกค้าแจ้งเนื่องจากเป็ น e-mail
address ทีไ่ ม่ถกู ต้อง บริษทั ต้องติดต่อลูกค้าเพือ่ แก้ไข e-mail address ให้ถกู ต้องตามทีล่ ูกค้าแจ้ง
การตอบรับเอกสารทาง Electronic
1. ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน e-mail หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. แจ้งผ่านผูแ้ นะนําการลงทุน
การบอกเลิกการรับเอกสารทาง Electronic
1. ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน e-Mail หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. แจ้งผ่านผูแ้ นะนําการลงทุน และฝายปฏิบตั กิ ารต้องสอบยันอีกครัง้
หมายเหตุ การกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

4. การส่งข้อมูล
 จัดส่ง Link ข้อมูลให้ลูกค้า โดยลูกค้าต้องมี User / password เพือ่ login เข้าระบบเพือ่ ดูขอ้ มูล
ดังกล่าว
 จัดส่งไฟล์ขอ้ มูล .pdf ผ่านไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) โดยกําหนด Password สําหรับ
การเปิ ดไฟล์ดงั กล่าว
 ลูกค้าดูไฟล์ขอ้ มูลโดยการเข้า website ของบริษทั ตามทีบ่ ริษทั กําหนด
 วิธีการรับข้อมูลอื่นใดทาง Electronic ที่เหมาะสม มีการควบคุมที่ดี และมีระบบรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล
 หากลูกค้า มี E-mail address มากกว่า 1 e-mail บริษทั จะส่งให้ตาม e-mail ทีแ่ จ้ง
 หากลูกค้าต้องการเอกสารในรูป Hard copy บริษทั จะดําเนินการตามทีล่ ูกค้าร้องขอ

