
 

 

 

 หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

วันที ่............................................. 

 ตามทีข่า้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท) .................................................................................................................. (“ลกูคา้”) 

ไดท้ าบันทกึขอ้ตกลงกับทาง บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมนีา จ ากัด (“บรษัิท”) เป็นตัวแทนในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามที่

ลกูคา้ไดเ้ปิดบัญชไีวก้ับบรษัิท 

 โดยหนังสอืฉบับนี ้ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ ) .......................................................................................... 

เลขทีบั่ตรประชาชน ..................................... ความสัมพันธเ์ป็น .................................... ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น เลขที ่............. หมูท่ี ่......... 

หมูบ่า้น/อาคาร .................................... ซอย ................................. ถนน .................................. แขวง/ต าบล .................................... 

เขต/อ าเภอ ........................... จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ์.................. ประเทศ ................... โทรศัพท ์........................... 

ปัจจุบันท างานทีบ่รษัิท ............................................................................................ ต าแหน่ง .......................................................... 

ส านักงาน เลขที ่.............. หมูท่ี ่............ หมูบ่า้น/อาคาร ................................ ซอย ................................. ถนน .................................. 

แขวง/ต าบล ............................. เขต/อ าเภอ ........................ จังหวัด ...........................  รหัสไปรษณีย ์............... ประเทศ .................... 

โทรศัพท ์............................................... เป็นผูม้อี านาจดังตอ่ไปนี ้

1)  สั่งซือ้ ขาย หน่วยลงทนุ อนึง่ ในกรณีบัญชหีน่วยลงทนุ ใหม้อี านาจสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ย และในกรณีบัญชยีมืและใหย้มื ใหม้อี านาจสั่งยมื  

2)  รับเช็คทีบ่รษัิทฯ สั่งจ่ายระบชุือ่ลกูคา้ 

3)  รับทราบผลการซือ้ขาย ผลการท ารายการตามค าสั่งลกูคา้ และสถานภาพของบัญชลีกูคา้ รวมทัง้รับทราบประกาศ กฎขอ้บังคับ หรอืระเบยีบวธิี

ปฏบัิต ิทีอ่อกโดยบรษัิทฯ และทีอ่อกโดย ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์ส านักหักบัญช ีหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4)  ด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งเพือ่ใหก้จิการทีม่อบอ านาจดังกลา่วขา้งตน้เสร็จสมบรูณ์  

 กจิการใดทีผู่รั้บมอบอ านาจไดรั้บทราบ และ/หรอืไดก้ระท าไปภายในขอบเขตอ านาจและหนา้ทีต่ามหนังสอืมอบอ านาจฉบับนี ้ใหถ้อืเสมอืนวา่

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บทราบจากบรษัิทฯ และ/หรอืกระท าดว้ยตนเองทัง้สิน้ 

 ทัง้นีใ้นการตดิตอ่กับผูร้ับมอบอ านาจขอไดโ้ปรดตดิตอ่ไปยังบา้น เลขที ่.............. หมูท่ี ่............ หมูบ่า้น/อาคาร .................................. 

ซอย .................................... ถนน .................................... แขวง/ต าบล ..................................... เขต/อ าเภอ .................................. 

จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย ์.................... ประเทศ ................................. โทรศัพท ์............................................ 

โทรสาร ................................................  อเีมล ์............................................................................................................................ 

 เพือ่เป็นหลักฐาน ขา้พเจา้และผูรั้บมอบอ านาจไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคัญตอ่หนา้พยานขา้งทา้ยนี้ 

 
 
 

                                ลงชือ่ ..........................................................................................  ลกูคา้ / ผูม้อบอ านาจ 

            (                                                                                        ) 
 

 ในฐานะผูร้ับมอบอ านาจขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยันวา่ 

1) ปัจจุบัน/เคยด ารงต าแหน่งทางการเมอืง   ไมใ่ช ่  ใช ่ต าแหน่ง ......................................... ปี .......... 

2) ประวัตกิารกระท าความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิในชว่ง 3 ปี ทีผ่่านมา  ไมเ่คย  เคย ในความผดิมูลฐาน ............................. ปี ....... 

 

                                                  ลงชือ่ .......................................................................................  ผูร้ับมอบอ านาจ 

           (                                                                                    ) 
 

               ลงชือ่ ........................................................................................  พยาน 

          (                                                                                     ) 
 

                         ลงชือ่ .......................................................................................  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท 

             (                                                                                     ) 
  
 
 

เอกสารแนบพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง       1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ 
                                                        2. ส าเนาทะเบยีนบา้น ของผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ  
 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ (FOR COMPANY USE ONLY) 

High Risk/PEP’s List    ไมม่ชี ือ่   มชี ือ่ 

Sanction    ไมม่ชี ือ่    มชี ือ่ 

KYC Level    ต า่    ปานกลาง    สงู 

Risk Check ______________ 

Date ____/____/________ 

วนัทีร่ับเอกสาร ____/____/_______ 

Single License No. 

_______________________________ 
 

ลายมอืชือ่ (ผูแ้นะน าการลงทนุ) 

______________________________ 

 

หมายเหตุ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Operation :  Marker _____________________   Checker __________________________   Supervisor ________________________ 

ประทบั 
ตราส าคญั 

(ถ้ามี) 

 
 

อากรแสตมป์ 
30 บาท 

 

 

02/10/2018



 

 

 

บตัรตวัอยำ่งลำยมอืชือ่ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

 
 

 

 

 

ลายเซ็นผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี ชือ่-นามสกลุ ................................................................................................................... 

  

 

 
 

ลงชือ่ ............................................................เจา้หนา้ทีก่ารตลาด 

 

 
 

  หมายเหต ุ................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ   1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 

 2. ส าเนาทะเบยีนบา้น ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
 

เลขบญัชลีกูคำ้ 

  

    

02/10/2018


