
                                                                                       

 

 
 

หนังสือยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
Letter of Consent of Legal Representative 

 
 

                                                                                                                  ทําที่.............................................................................. 
                                                                                                                 Issued at 
                                                                                                                                           
                                                                                                                 วันที่............ เดือน............................... พ.ศ. ................ 
                                                                                                                 Date 
           
          โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา…………………………………………………… บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…่……………………………… 
          I, We, the undersigned                                             citizen ID/passport no. 
อยูบานเลขที่...................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................
residing at                 Street                             Sub-district                             District                               Province  
และ (ถามี)  ขาพเจา...................................................................... บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…่…………………..................….....………… 
And (if any).                                  citizen ID/passport no. 
อยูบานเลขที่...................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................
residing at                 Street                             Sub-district                             District                               Province  
 
 
ซ่ึงเปน               บิดา/มารดา   บิดา    มารดา    ผูปกครอง  ของ...........................................................................................(ผูเยาว) 
Which is (are)         parents            father     mother        guardian   of                                                                            (a minor) 
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที…่…………………………………………..  อายุ................ป 
citizen ID/passport no.                                                                    age              years, 
อยูบานเลขที่...................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................
residing at                 Street                             Sub-district                             District                               Province 
ยินยอมใหผูเยาวทาํนิติกรรมกับบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด (บริษัท)  โดยใหมีผลสมบูรณ และชอบดวยกฎหมายทุกประการ  ดังน้ี 
Permit a minor to do juristic act(s) with Globlex Securities Co.,Ltd. (“the Company”) which shall be in full force and lawful for the following 
matters: 
 
(   )     เปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย 
          To open an account for trading securities and sign an agreement appointing an agent/broker for the trading of securities.  
 
(   )     เปดบัญชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนเพื่อซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
          To open an account for trading derivatives and sign an agreement appointing an agent/broker for the trading of derivatives.  
 
(   )     ทําธุรกรรมยืมและใหยืมหลกัทรัพย ทําสัญญาการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
          To execute securities lending and borrowing transactions and sign an agreement of securities lending and borrowing. 
 
(   )     อื่นๆ.................................................................................................................................................................................................. 
          etc. 
 
 

                                                                                                     …………………………………………(ผูใหความยินยอม) 
 

                                                                                                     …………………………………………(ผูใหความยินยอม) 
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           ขาพเจาขอรับผิดชอบตอบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดหรืออาจจะเกิดข้ึน จากการกระทําที่ผูเยาวไดกระทําไปภายใตเงื่อนไขแหงสัญญา 
ดังกลาวขางตนทุกประการ 
           Hence, l/we rectify and confirm that the above acts carried out by a minor shall be regarded as having been done on my/out  
Behalf and I/we accept full responsibility in all respects. 
 

          เพื่อเปนหลักฐานแหงความยนิยอมน้ี ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
          I/We, therefore, have undersigned in the presence of witnesses as evidence of my/our consent. 
 
 
     ลงชื่อ..............................................................ผูใหความยินยอม 
     Signed                                                 Person giving consent 
            (                                                  ) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูใหความยินยอม 
     Signed                                                 Person giving consent 
            (                                                  ) 
 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 
     Signed                                                 Witness 
            (                                                  ) 
 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 
     Signed                                                 Witness 
            (                                                  ) 
 
 
ผูแทนโดยชอบธรรม  (ผูใหความยินยอมใหผูเยาวทํานิติกรรม)  หมายถึง 
The legal representative (with power to perform juristic acts for a minor) is defined as one of the following: 
 1.  บิดามารดา กรณีที่ทั้งสองคนยงัมีชีวิตอยู 
     Parents-both are still alive. 
 2.  บิดาหรือมารดา กรณีที่คนใดคนหน่ึงเสียชีวิต หรือถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองเขา 
                  รักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะมีจิตฟนเฟอน 
     One parents-the other is dead, or adjudged incompetent, or adjudged quasi-incompetent, or hospitalized due to mental 
                  illness. 
 3.  ศาลมีคําส่ังใหอํานาจการปกครองอยูที่บิดา หรือมารดา 
     The parental power has been granted to the father or the mother by an order of court. 
 4.  บิดาและมารดา ตกลงกันตามที่กฎหมายบัญญัติใหตกลงกันได 
     The father and mother have come to such agreement as provided by the low that it can be made. 
 5.  ผูปกครอง หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยคาํส่ังศาล ในกรณีมีผูรองขอเนื่องจาก ผูเยาวไมมีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอน 
                  อํานาจปกครอง แลวแตกรณี 
     The guardian appointed by a court of law, in the case of a minor has no parent; or whose parents have been deprived 
                  of their parental power, as a case maybe.  
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