ผูร บั มอบอำ�นาจในการสงคำ�สัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์
ชือ่ -สกุล _____________________________________________________________________
First-Last Name _____________________________________________________________
บัตรประชาชน บัตรขาราชการ อืน่ ๆ ___________________________________
เลขที่ _________________________________ สัญชาติ ______________________________
ออกเมือ่ ______________________________ วันหมดอายุ ___________________________
ความสัมพันธ์ __________________________ อาชีพ _______________________________
แหล่งทีม่ าของรายได้ __________________________________________________________
ชือ่ บริษทั ____________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
อีเมล์ _______________________________________________________________________
ตำ�แหนงทางการเมือง ไมม ี มี (ระบุ) _______________________________________
ชือ่ -สกุลคูส่ มรส _______________________________________________________________
ตำ�แหนงทางการเมืองของคูส่ มรส ไมม ี มี (ระบุ) _____________________________

		
บุคคลทีม่ อี �ำ นาจควบคุมการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดทาย(1)
		 ผูร บั ประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้าย(2)
ชือ่ -สกุล _____________________________________________________________________
First-Last Name _____________________________________________________________
บัตรประชาชน บัตรขาราชการ อืน่ ๆ ___________________________________
เลขที่ _________________________________ สัญชาติ ______________________________
ออกเมือ่ ______________________________ วันหมดอายุ ___________________________
ความสัมพันธ์ __________________________ อาชีพ _______________________________
แหล่งทีม่ าของรายได้ __________________________________________________________
ชือ่ บริษทั ____________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
อีเมล์ _______________________________________________________________________
ตำ�แหนงทางการเมือง ไมม ี มี (ระบุ) _______________________________________
ชือ่ -สกุลคูส่ มรส _______________________________________________________________
ตำ�แหนงทางการเมืองของคูส่ มรส ไมม ี มี (ระบุ) _____________________________

		 บุคคลทีม่ อี �ำ นาจควบคุมการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดทาย(1)
		 ผูร บั ประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้าย(2)
ชือ่ -สกุล _____________________________________________________________________
First-Last Name _____________________________________________________________
บัตรประชาชน บัตรขาราชการ อืน่ ๆ ___________________________________
เลขที่ _________________________________ สัญชาติ ______________________________
ออกเมือ่ ______________________________ วันหมดอายุ ___________________________
ความสัมพันธ์ __________________________ อาชีพ _______________________________
แหล่งทีม่ าของรายได้ __________________________________________________________
ชือ่ บริษทั ____________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
อีเมล์ _______________________________________________________________________
ตำ�แหนงทางการเมือง ไมมี มี (ระบุ) _______________________________________
ชือ่ -สกุลคูส่ มรส _______________________________________________________________
ตำ�แหนงทางการเมืองของคูส่ มรส ไมมี มี (ระบุ) _____________________________
โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียด
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องหรือข้อบังคับ ประกาศ ซึง่ ออกโดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักหักบัญชี หน่วยงานราชการ หรือ
บริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดแี ล้ว ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษทั ฯ
ทำ�การตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักหักบัญชี
และ/หรือหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีอำ�นาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการทำ�การ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศทีข่ า้ พเจ้า
จดทะเบียน ข้าพเจ้า ขอสละข้อต่อสูท้ ง้ั ปวงบรรดาทีจ่ ะพึงมีตอ่ บริษทั ฯ ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ
ทัง้ สิน้ หากข้าพเจ้าให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเท็จ และข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด

1 ลงชือ่ ................................................................................... ลูกคา
( ................................................................................... )

Form E

หนังสือมอบอำ�นาจ
แบบแสดงข้อมูลบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูข้ อเปิดบัญชี
วันที่ _______________________
สำ�นักงานใหญ่		
สาขา _________________________________
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด ____________________________________________
รหัสเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด ________________________________________
ชือ่ -นามสกุลลูกค้า _____________________________________________
รหัสลูกค้า

หนังสือมอบอำ�นาจ 			
ทำ�ที่ บริษทั หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำ�กัด (มหาชน)
								 วันที.่ ...........เดือน.......................พ.ศ........................
		 ตามทีข่ า พเจา...............................................................................อายุ.....................ปี
ทีอ่ ยู/ สำ�นักงานเลขที.่ ................................หมูท .่ี ............ตรอก/ซอย...........................................
ถนน...............................................................แขวง/ตำ�บล.........................................................
เขต/อำ�เภอ....................................จังหวัด...................................................................................
โดย (กรณีเป็นนิตบิ คุ คล).............................................................................................
เป็นผูม อี �ำ นาจลงนามแทน ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ผูม อบอำ�นาจ” ไดท�ำ สัญญาแตงตัง้
ตัวแทนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยป ระเภทบัญชี
บัญชีเงินสด (Cash)				
บัญชีเงินฝาก (Cash Balance)
บัญชีมารจน้ิ (Credit Balance)		
บัญชียมื และใหย้ มื หลักทรัพย์ (SBL)

บัญชีซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives)
ไวกบั บริษทั หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำ�กัด (มหาชน) เมือ่ วันที.่ .........................................นัน้
		 เพือ่ ความสะดวกในการซือ้ ขายหลักทรัพยห รือการกระทำ�ใดๆ ตามสัญญา ขาพเจา
ขอมอบอำ�นาจใหบคุ คลตอ ไปนี้
(1) นาย/นาง/นางสาว.......................................................................อายุ.......................ปี
ทีอ่ ยู/ สำ�นักงานเลขที.่ ................................หมูท .่ี ............ตรอก/ซอย...........................................
ถนน...............................................................แขวง/ตำ�บล.........................................................
เขต/อำ�เภอ....................................จังหวัด...................................................................................
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที.่ ......................................................................................
ออกใหเมือ่ วันที.่ ..................และ/หรือ
(2) นาย/นาง/นางสาว......................................................................อายุ.......................ปี
ทีอ่ ยู/ สำ�นักงานเลขที.่ ................................หมูท .่ี ............ตรอก/ซอย...........................................
ถนน...............................................................แขวง/ตำ�บล.........................................................
เขต/อำ�เภอ....................................จังหวัด...................................................................................
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที.่ ......................................................................................
ออกใหเมื่อวันที่................... ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับมอบอำ�นาจ” เป็นผูรับ
มอบอำ�นาจทั่วไปของขาพเจาในอันที่จะทำ�การตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือขอตกลงในการซื้อขายหลักทรัพยที่ขาพเจาทำ�ไวกับ
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำ�กัด (มหาชน) โดยใหผูรับมอบอำ�นาจมีอำ�นาจ
กระทำ�การใดๆ และทั้งปวงแทนข้าพเจ้าได ดังตอไปนี้

		 ซือ้ ขาย โอน รับโอน และจองซือ้ หลักทรัพยทกุ ชนิดทุกประเภททีซ่ อ้ื ขายกันใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทีอ่ น่ื ในจำ�นวนและในราคาตามคำ�สัง่ ของขาพเจา
ตลอดทัง้ รับมอบถือครอบครองหลักทรัพยดงั กลาว
		 ชำ�ระเงินคาซือ้ หลักทรัพย คาธรรมเนียม อากรแสตมป และคาใชจา ยใดๆ ทัง้ ปวง
ทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหรือจำ�หนา ยจา ยโอนหลักทรัพย ทวงถาม และรับชำ�ระเงินคา ขาย
หลักทรัพยร วมทัง้ เงินปันผล ดอกเบีย้ หรือสิทธิอน่ื ใดทีเ่ กิดจากหลักทรัพย รวมทัง้ การ
หักภาษีเงินไดและนำ�สงกรมสรรพากร
		 รับโอนหลักทรัพย หรือ สิทธิในหลักทรัพย ซึง่ ขาพเจาไดสง่ั ซือ้ ตามสัญญาแตงตัง้
ตัวแทนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย เขาชือ่ ผูร บั มอบอำ�นาจในฐานะตัวแทนของขาพเจา และ
ใชสทิ ธิจากหลักทรัพยนน้ั เขาประชุมผูถ อื หุน และออกเสียงแทนข้าพเจ้าไดทกุ กรณี
		 นำ�เงินคาขายหลักทรัพยและดอกผลจากหลักทรัพยในบัญชีของข้าพเจา้ ไปชำ�ระ
หนี้ของขาพเจาตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือนำ�หลัก
ทรัพยท่ีผูรับมอบอำ�นาจไดซ้ือไวแทนขาพเจาตามหนังสือมอบอำ�นาจนี้ไปจำ�นำ�หรือ
วางไวเป็นประกันการชำ�ระหนีข้ องขาพเจาตามสัญญาแตง ตัง้ ตัวแทนนายหนาซือ้ ขายหลัก
ทรัพยได ตามทีผ่ รู บั มอบอำ�นาจเห็นสมควร
		 ยินยอมใหผรู บั มอบอำ�นาจนำ�หลักทรัพยท ซ่ี อ้ื มา หรือยึดถือไวแทนขาพเจาไป
ทำ�การสง มอบหรือวางเป็นประกันรวมตลอดถึงนำ�ไป และ/หรือทำ�การจำ�นำ�เป็นประกัน
การชำ�ระหนีข้ องขาพเจาทีม่ ตี อ บริษทั ฯ หรือหนีบ้ ริษทั ฯ ทีม่ ตี อ บุคคลอืน่ ๆ หรือหนีข้ อง
บุคคลอืน่ ได
		 ยินยอมใหผรู บั มอบอำ�นาจแตงตัง้ ตัวแทนชวงเพือ่ ทำ�การใดๆ แทนผูร บั มอบอำ�นาจ
โดยใหตวั แทนชวงมีอ�ำ นาจเชนเดียวกันกับผูร บั มอบอำ�นาจตามอำ�นาจทีใ่ หไวโดยหนังสือนี้
		 ยินยอมใหผรู บั มอบอำ�นาจกระทำ�การใดๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบอำ�นาจในนามของ
ขาพเจา หรือในนามของผูร บั มอบอำ�นาจนัน้ เอง หรือในฐานะทีเ่ ป็นตัวแทนของบุคคล
ภายนอกไดดว ย
		 ทำ�การจำ�หนายจายโอนหลักทรัพยทย่ี ดึ ถือไว หรือไดมาจากการกระทำ�ในฐานะ
ทีเ่ ป็นผูร บั มอบอำ�นาจ และ/หรือบังคับจำ�นำ�ตัว๋ สัญญาใชเงินทีไ่ ดจ�ำ นำ�ไวเป็นประกัน และรับ
เงินจากการกระทำ�ดังกลาว เพือ่ นำ�มาชำ�ระหนีข้ องขาพเจาได ในกรณีมกี ารบังคับจำ�นำ�ตัว๋
สัญญาใชเงิน หรือบังคับจำ�นำ�หลักทรัพยใดทีจ่ �ำ นำ�ไว ใหผรู บั มอบอำ�นาจมีอ�ำ นาจในการลง
ลายมือชือ่ ในใบคำ�ขอออกใบหลักทรัพยแทนขาพเจาดวย
		 ทำ�และ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วของและจำ�เป็น
เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคแหงหนังสือมอบอำ�นาจนี้
การใดๆ ทีผ่ รู บั มอบอำ�นาจ หรือผูร บั มอบอำ�นาจชวงทีผ่ รู บั มอบอำ�นาจแตงตัง้ โดยอาศัย
อำ�นาจตามหนังสือนีไ้ ดกระทำ�ไปโดยชอบดวยอำ�นาจตามหนังสือนี้ หรือตามสัญญาแตงตัง้
ตัวแทนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ทีก่ ลาวถึงขางตน ขาพเจาผูม อบอำ�นาจขอรับผิดชอบและ
ใหมผี ลผูกพันเสมือนหนึง่ ไดกระทำ�ดวยตนเองทัง้ สิน้

เพือ่ เป็นหลักฐาน จึงไดลงลายมือชือ่ ไวตอ หนาพยาน
		2 ลงชือ่ ................................................................................... ผูม อบอำ�นาจ
			 ( ................................................................................... )
		 ลงชือ่ ................................................................................... พยาน/ผูด แู ลบัญชี
			 ( ................................................................................... )
		 ลงชือ่ ................................................................................... พยาน
			 ( ................................................................................... )

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

ตัวอยางลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบอำ�นาจบุคคลที่ 1
ชื่อผูรับมอบอำ�นาจ _____________________________________________________
ลายมือชื่อผูรับมอบอำ�นาจ

ตัวอยางลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบอำ�นาจบุคคลที่ 2
ชื่อผูรับมอบอำ�นาจ _____________________________________________________
ลายมือชื่อผูรับมอบอำ�นาจ

