
 

หนังสือมอบอ ำนำจเพื่อซือ้ขำยหลักทรัพย์ 

 
วันท่ี.............................................................. 

 

หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................................................................................................................(“ผู้มอบอ ำนำจ”) 
ตกลงเปิดบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์/บัญชีซือ้ขำยสัญญำซื อ้ขำยล่วงหน้ำ/บัญชีอ่ืนใดเพ่ือท ำธุรกรรมกับ  บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด(“บริษัท”) 
  

ขอมอบอ ำนำจให้…..............................................................……………………………………………………………………………………….………………(“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) 
โดยให้ผู้ รับมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ แทนผู้มอบอ ำนำจในกิจกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
ข้อ 1.  ซือ้ ขำย จองซือ้ ยืม ให้ยืม โอน หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 สินค้ำ ตัวแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ตำมมำตรำ 3 แห่ง

พระรำชบญัญตัสิญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ .2546 ในนำมและตำมบญัชีของผู้มอบอ ำนำจด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร  
ข้อ 2.  ช ำระเงินค่ำซือ้หลกัทรัพย์ สินค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ค่ำธรรมเนียม อำกรแสตมป์ และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกับกำรซือ้ขำย จองซือ้ ยืม ให้ยืม โอน ช ำระค่ำทวงถำม 

คำ่ปรับ หนีส้นิ และรับเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ สนิค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เงินปันผล ดอกเบีย้สิทธิอ่ืนใดท่ีเกิดจำกหลกัทรัพย์ สินค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ รวมทัง้
กำรหกัภำษีใดๆ เพ่ือน ำสง่กรมสรรพำกร 

ข้อ 3.  รับโอน รับฝำก สง่มอบ ถอน จ ำหน่ำย จดแจ้งจ ำน ำ เพิกถอนจดแจ้งจ ำน ำ ไถ่ถอน หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำ ส ำหรับหลกัทรัพย์ สินค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ รวมถึง
ขอใช้สทิธิในหลกัทรัพย์เพ่ือประชมุผู้ ถือหุ้น หรือออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของหลกัทรัพย์นัน้   

ข้อ 4.  ฝำก ถอน เงินสดเพ่ือวำงเป็นหลกัประกนั หรือหลกัประกนัอ่ืนใด หกัหรือปรับปรุงบญัชีเงินฝำกธนำคำรตำมวิธีท่ีบริษัทก ำหนดหรือวิธีกำรตำมท่ีผู้มอบอ ำนำจขอใช้บริกำรกบับริษัท 
ข้อ 5.  ท ำหรือลงนำมหนงัสือ เอกสำร ตรำสำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมหนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้
หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีใ้ห้มีผลผูกพนัผู้มอบอ ำนำจตลอดไปจนกว่ำผู้มอบอ ำนำจจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปถึงบริษัท กำร ใดๆ ท่ีผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไป
ภำยใต้ขอบอ ำนำจแหง่หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้ผู้มอบอ ำนำจขอรับผิดชอบและให้มีผลผกูพนัเสมือนหนึง่ว่ำผู้มอบอ ำนำจได้กระท ำกำรด้วยตนเองทกุประกำร เพ่ือเป็นหลกัฐำนแห่งกำรนี ้     ผู้
มอบอ ำนำจจงึได้ลงลำยมือช่ือและ/หรือประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) ไว้ตอ่หน้ำพยำน 
 

                                                                                                                                                                                           ตรำประทับของนิตบุิคคล 
                     ลงช่ือ............................................................................................................................................................................ผู้มอบอ ำนำจ (ลูกค้ำผู้ขอเปิดบัญชี) 
 

    (............................................................................................................................................................................) 
                           
                              ลงช่ือ...........................................................................................................................................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

    (............................................................................................................................................................................) 
 

                 ลงช่ือ.....................................................................................พยำน    ลงช่ือ..................................................................................พยำน 
 

         (....................................................................................)             (.................................................................................) 

 

ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ส ำหรับกำรมอบอ ำนำจมำกกว่ำหน่ึงกิจกำร 
ข้อมูลส่วนตัวผู้รับมอบอ ำนำจ 
ช่ือ-นำมสกุล*  นำย    นำง    นำงสำว    อ่ืนๆ: ภำษำไทย: 

  Mr.   Mrs.   Miss       Other: ภำษำองักฤษ: 

วั น เ ดื อ น ปี เ กิ ด 
(พ.ศ)* 

วนัท่ี:  อำย:ุ             ปี         สัญชำต*ิ  1:                                                            2: 
สถำนท่ีเกิดประเทศ: ถ่ินท่ีอยู่ประเทศ: 

ประเภทบัตร*  บตัรประชำชน    บตัรข้ำรำชกำร    หนงัสือเดนิทำง    ใบตำ่งด้ำว    อ่ืนๆ: ประเทศท่ีออกบตัร: 

เลขท่ีบตัร: วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีบตัรหมดอำย ุ
ท่ีอยู่ 
ตำมทะเบียนบ้ำน* 

เลขท่ี: หมู่: หมู่บ้ำน/อำคำร: ตรอก/ซอย: 

ถนน:  ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน*  เหมือนกบัท่ีอยู่ทะเบียนบ้ำน 

เลขท่ี: หมู่: หมู่บ้ำน/อำคำร: ตรอก/ซอย: 
ถนน:  ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

ข้อมูลตดิต่อ* โทรศพัท์มือถือ:     อีเมล: โทรศพัท์: 

สถำนท่ีท ำงำน/อำชีพ ช่ือ: ต ำแหน่ง: โทรศพัท์: 

สถำนะภำพสมรส  โสด    หย่ำ    หม้ำย    สมรส    สมรสไม่จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส: 

ต ำแหน่งกำรเมือง  ไม่มี                   มี โปรดระบ:ุ 

กำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยฟอกเงินในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ   ไม่มี                   มี โปรดระบ:ุ 

ควำมสมัพนัธ์กบัผู้มอบอ ำนำจ (ลกูค้ำผู้ขอเปิดบญัชี)  
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