
 แต่งตั้งใหม่
 เปล่ียนแปลงอ ำนำจ

หนังสือแสดงความตกลงในการน าส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

  วนัท่ี ........................(2).................................... 

เรียน   เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้   (3) 
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่ (4) 
เลขทะเบียนนิติบุคคล (5) 
สถำนท่ีติดต่อเลขท่ี (6) 
โทรศพัท ์   (7)   โทรสำร   (8) 

ขอ้ 1  ขำ้พเจำ้ขอแสดงควำมจ ำนงในกำรน ำส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนกังำน”) โดยตกลงผกูพนัดงัต่อไปน้ี 

1.1   ขำ้พเจำ้ไดเ้ขำ้ใจและรับทรำบระเบียบวธีิปฏิบติัของส ำนกังำนวำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557  (“ระเบียบวธีิปฏิบติั”) และคู่มือกำรใชง้ำนส ำหรับกำรรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตลอดจนคู่มือ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (“คู่มือกำรใชง้ำน”) เป็นอยำ่งดีแลว้ และตกลงผกูพนัตำมระเบียบวธีิปฏิบติัและคูมื่อกำรใชง้ำนดงักล่ำว
ทุกประกำร  

ในกรณีท่ีส ำนกังำนมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบวธีิปฏิบติัหรือคู่มือกำรใชง้ำน และไดแ้จง้ให้
ขำ้พเจำ้ไดท้รำบล่วงหนำ้ตำมสมควรก่อนวนัท่ีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบั ขำ้พเจำ้ตกลงผกูพนัตำม
ระเบียบวธีิปฏิบติัหรือคู่มือกำรใชง้ำนท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนั้นดว้ย  

1.2   ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีน ำส่งตำมระเบียบวธีิปฏิบติั โดยมีกำรลงลำยมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ของบุคคลท่ีขำ้พเจำ้ไดม้อบอ ำนำจใหเ้ป็นเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรในกำรส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก ำกบัอยูด่ว้ย ใหถื้อวำ่เป็น
ขอ้มูลท่ีส่งโดยขำ้พเจำ้ และขำ้พเจำ้ผกูพนัรับผิดชอบตอ่ควำมครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลนั้น   

1.3   ขำ้พเจำ้ตกลงผกูพนัวำ่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีถือวำ่ขำ้พเจำ้เป็นผูน้ ำส่งตำมขอ้ 2 สำมำรถ
ใชอ้ำ้งเป็นพยำนหลกัฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำตำมกฎหมำยได ้โดยขำ้พเจำ้จะไม่ปฏิเสธควำมมีอยูข่องขอ้มูล
ดงักล่ำวเพียงเพรำะเหตุท่ีขอ้มูลดงักล่ำวอยูใ่นรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ขอ้ 2   เพื่อใหเ้ป็นไปตำมควำมในขอ้ 7 แห่งระเบียบส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่บุคคลตำมรำยละเอียดใน
หนงัสือน้ีเป็นเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร (operating officer) ท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรน ำส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ดงัต่อไปน้ีต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(โปรดระบุช่ือแบบ) 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี (โปรดท ำเคร่ืองหมำยลงใน check box)       (9) 
 แบบค ำขอและแบบรำยงำนเก่ียวกบัตรำสำรหน้ี (IPOS)

แบบรำยงำน หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
(9) 

แบบ  EF–3  (1)

 ขอมูลการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
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ช่ือ-สกลุ (ภำษำไทย)                                (10) 

ช่ือ-สกลุ (ภำษำองักฤษ)                                (10) 

เลขท่ีบตัรประจ ำตวั                                (10) 

ต ำแหน่ง                                (10) 

E-mail Address                                (10) 

โทรศพัท ์                                (10) 

ตวัอยำ่งลำยมือช่ือ                                (10) 

ตวัอยำ่งลำยมือช่ือ                                (10) 

  

  โดยบุคคลท่ีขำ้พเจำ้ไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้ฏิบติักำรขำ้งตน้เป็น 
 กรรมกำร 
 พนกังำนของขำ้พเจำ้ 
 ผูป้ฏิบติังำนใหแ้ก่ขำ้พเจำ้โดยบุคคลดงักล่ำวเป็นพนกังำนของบริษทั (โปรดระบุช่ือบริษทั) 

..........................................(11)............................................................ซ่ึงเป็นผูรั้บด ำเนินกำร 
ดำ้นงำนสนบัสนุนแก่ขำ้พเจำ้ 

  ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตำมขอบเขตท่ีก ำหนดในหนงัสือน้ี หำกน ำส่งพร้อมลำยมือช่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ของบุคคลผูมี้ช่ือตำมหนงัสือน้ีใหมี้ผลผกูพนัขำ้พเจำ้เช่นเดียวกบักำรน ำส่งในรูปเอกสำรส่ิงพิมพ์
และลงนำมดว้ยลำยมือช่ือของบุคคลดงักล่ำว  

ทั้งน้ี กำรแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรตำมหนงัสือน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี .......(12)...............  
 เป็นตน้ไป         (12) 
 ถึงวนัท่ี .............(12)................ 

  ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือในหนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน 
 
 

     ลงช่ือ *....................(13)..............................….. 

                                                        
* หนงัสือฉบบัน้ีตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล และใหป้ระทบัตรำนิติบุคคล (ถำ้มี) หรือ  
ลงนำมโดยบุคคลท่ีไดรั้บกำรแตง่ตั้งใหเ้ป็นผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร (Designating Person) 
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   (................................................……) 

 

ผูป้ระสำนงำนยืน่ค  ำขอ........................................(14)................................................................................................ 
โทรศพัท.์.......................(14)......................................................e-mail .................(14)............................................. 
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ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอ 

ประเภทข้อมูล รายละเอยีดการกรอก 
(1) แต่งตั้งใหม่/เปล่ียนแปลงอ ำนำจ เลือก ‘แต่งตั้งใหม่’ ในกรณีเป็นกำรแต่งตั้งบุคคลน้ีเป็นคร้ังแรก 

เลือก ‘เปล่ียนแปลงอ ำนำจ’ ในกรณีท่ีเคยมีหนงัสือแจง้แต่งตั้งบุคคลน้ีแลว้ 
เพียงแต่ในคร้ังน้ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลงขอบเขตอ ำนำจ 

(2) วนัท่ี ตอ้งระบุใหค้รบถว้น 
(3) โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ ตอ้งระบุช่ือบริษทัผูมี้หนำ้ท่ีส่งขอ้มูลใหส้ ำนกังำน ก .ล. ต. ตำมกฎหมำย  

ตวัอยำ่งเช่น  บริษทัหลกัทรัพย ์เอ บี ซี จ ำกดั 
(4) มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่ ระบุช่ือบริษทัภำษำองักฤษ 
(5) เลขทะเบียนนิติบุคคล ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล 
(6) สถำนท่ีติดต่อเลขท่ี ระบุท่ีอยูบ่ริษทั 
(7) โทรศพัท ์ ระบุหมำยเลขโทรศพัทข์องบริษทั 
(8) โทรสำร ระบุหมำยเลขโทรสำรของบริษทั 
(9) โปรดระบุช่ือแบบ ตอ้งระบุช่ือแบบรำยงำนหรือขอ้มูล โดยสำมำรถดูรำยช่ือแบบรำยงำนหรือ

ขอ้มูลไดจ้ำก www.sec.or.th/ca  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจ ช่ือแบบรำยงำนหรือขอ้มูลท่ีระบุ
จะมีผลแทนท่ีขอบเขตอ ำนำจเดิมท่ีเคยไดรั้บกำรแต่งตั้งไว ้ดงันั้น ในกรณีท่ี
ตอ้งกำรเพ่ิมแบบรำยงำนหรือขอ้มูล จะตอ้งระบุช่ือแบบรำยงำนหรือขอ้มูลท่ี
เคยไดรั้บกำรตั้งตั้ง พร้อมทั้งช่ือแบบรำยงำนหรือขอ้มูลท่ีตอ้งกำรเพ่ิมเติมดว้ย 

(10) ขอ้มูลผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้ง ตอ้งระบุขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกช่อง โดย 
- อีเมลตอ้งเป็นอีเมลท่ีออกใหโ้ดยบริษทั  
- ตอ้งมีตวัอยำ่งลำยมือช่ือใหค้รบทั้ง 2 ช่อง 

(11) โดยบุคคลท่ีขำ้พเจำ้ไดแ้ต่งตั้งให้
เป็นผูป้ฏิบติักำรขำ้งตน้เป็น… 

เลือก ‘กรรมกำร’ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เลือก ‘พนกังำนของขำ้พเจำ้’ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นพนกังำนของ
บริษทั  
เลือก ‘ผูป้ฏิบติังำนใหแ้ก่ขำ้พเจำ้’ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นพนกังำน
ของบริษทั outsour 

(12) มีผลตั้งแต่วนัท่ี ตอ้งระบุวนัท่ีมีผล และ 
- เลือก ‘เป็นตน้ไป’ ในกรณีไม่ตอ้งกำรระบุวนัท่ีส้ินสุดกำรแต่งตั้งบุคคลน้ี 
- เลือก ‘ถึงวนัท่ี’ และระบุวนัท่ี ในกรณีตอ้งกำรระบุวนัท่ีส้ินสุดกำร
แต่งตั้งบุคคลน้ี 

(13) ลงช่ือ - ระบุช่ือนำมสกลุตวับรรจง โดยตอ้งเป็นช่ือของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบุคคลเท่ำนั้น 

- หำกเง่ือนไขท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลก ำหนดใหก้ำรลงนำมตอ้งประทบัตรำ
นิติบุคคล จะตอ้งประทบัตรำดว้ย 

(14) ผูป้ระสำนงำนยืน่ค  ำขอ ตอ้งระบุใหค้รบถว้น ทั้งช่ือผูติ้ดตอ่ โทรศพัท ์และโทรสำร 
 




