อากรแสตมป์
30 บาท

ื มอบอำนำจ
หน ังสอ

วันที่ .............................................
ตามทีข
่ ้าพเจ ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .................................................................................................................. (“ลูกค ้า”)
้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด (“บริษัท”) เป็ นตัวแทนในการซือ
้ ขายหน่วยลงทุน ตามที่
ได ้ทาบันทึกข ้อตกลงกับทาง บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือ
ลูกค ้าได ้เปิ ดบัญชีไว ้กับบริษัท
โดยหนังสือฉบับนี้ ข ้าพเจ ้าขอมอบอานาจให ้ (นาย/นาง/นางสาว/อืน
่ ๆ ) ..........................................................................................
เลขทีบ
่ ัตรประชาชน ..................................... ความสัมพันธ์เป็ น .................................... ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน เลขที่ ............. หมูท
่ ี่ .........
หมูบ
่ ้าน/อาคาร .................................... ซอย ................................. ถนน .................................. แขวง/ตาบล ....................................
เขต/อาเภอ ........................... จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ์ .................. ประเทศ ................... โทรศัพท์ ...........................
ปั จจุบันทางานทีบ
่ ริษัท ............................................................................................ ตาแหน่ง ..........................................................
สานักงาน เลขที่ .............. หมูท
่ ี่ ............ หมูบ
่ ้าน/อาคาร ................................ ซอย ................................. ถนน ..................................
แขวง/ตาบล ............................. เขต/อาเภอ ........................ จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ์ ............... ประเทศ ....................
โทรศัพท์ ............................................... เป็ นผู ้มีอานาจดังต่อไปนี้
้ ขาย หน่วยลงทุน อนึง่ ในกรณีบัญชีหน่วยลงทุน ให ้มีอานาจสั่งสับเปลีย
1) สั่งซือ
่ นหน่วยลงทุนด ้วย และในกรณีบัญชียม
ื และให ้ยืม ให ้มีอานาจสั่งยืม
ื่ ลูกค ้า
2) รับเช็คทีบ
่ ริษัทฯ สั่งจ่ายระบุชอ
้ ขาย ผลการทารายการตามคาสั่งลูกค ้า และสถานภาพของบัญชีลก
3) รับทราบผลการซือ
ู ค ้า รวมทัง้ รับทราบประกาศ กฎข ้อบังคับ หรือระเบียบวิธ ี
ปฏิบัต ิ ทีอ
่ อกโดยบริษัทฯ และทีอ
่ อกโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี หรือหน่วยงานอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
4) ดาเนินการอืน
่ ใดทีจ
่ าเป็ นและเกีย
่ วข ้องเพือ
่ ให ้กิจการทีม
่ อบอานาจดังกล่าวข ้างต ้นเสร็จสมบูรณ์
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบอานาจได ้รับทราบ และ/หรือได ้กระทาไปภายในขอบเขตอานาจและหน ้าทีต
่ ามหนั งสือมอบอานาจฉบับนี้ ให ้ถือเสมือนว่า
้
ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้รับทราบจากบริษัทฯ และ/หรือกระทาด ้วยตนเองทัง้ สิน
ทัง้ นีใ้ นการติดต่อกับผู ้รับมอบอานาจขอได ้โปรดติดต่อไปยังบ ้าน เลขที่ .............. หมูท
่ ี่ ............ หมูบ
่ ้าน/อาคาร ..................................
ซอย .................................... ถนน .................................... แขวง/ตาบล ..................................... เขต/อาเภอ ..................................
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ์ .................... ประเทศ ................................. โทรศัพท์ ............................................
โทรสาร ................................................ อีเมล์ ............................................................................................................................
่ ไว ้เป็ นสาคัญต่อหน ้าพยานข ้างท ้ายนี้
เพือ
่ เป็ นหลักฐาน ข ้าพเจ ้าและผู ้รับมอบอานาจได ้ลงลายมือชือ

ประทับ
ตราสาคัญ
(ถ้ ามี)



่ .......................................................................................... ลูกค ้า / ผู ้มอบอานาจ
ลงชือ
(

)

ในฐานะผู ้รับมอบอานาจข ้าพเจ ้าขอรับรองและยืนยันว่า
1)
2)

ปั จจุบัน/เคยดารงตาแหน่งทางการเมือง  ไม่ใช่  ใช่ ตาแหน่ง ......................................... ปี ..........
ประวัตก
ิ ารกระทาความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทีผ
่ ่านมา  ไม่เคย  เคย ในความผิดมูลฐาน ............................. ปี .......



่ ....................................................................................... ผู ้รับมอบอานาจ
ลงชือ
(

)

่ ........................................................................................ พยาน
ลงชือ
(

)

่ ....................................................................................... เจ ้าหน ้าทีบ
ลงชือ
่ ริษัท
(
เอกสารแนบพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง

)

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู ้มอบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ
2. สาเนาทะเบียนบ ้าน ของผู ้มอบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ

สำหร ับเจ้ำหน้ำทีข
่ องบริษ ัทฯ (FOR COMPANY USE ONLY)
ื่  มีชอ
ื่
High Risk/PEP’s List  ไม่มช
ี อ

วันทีร่ ับเอกสาร ____/____/_______

ื่  มีชอ
ื่
Sanction  ไม่มช
ี อ

Single License No.

KYC Level  ตา่  ปานกลาง  สูง

_______________________________

Risk Check ______________

่ (ผู ้แนะนาการลงทุน)
ลายมือชือ

Date ____/____/________

______________________________

หมายเหตุ

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Operation : Marker _____________________ Checker __________________________ Supervisor ________________________
02/10/2018

ื่ ผูร้ ับมอบอำนำจ
บ ัตรต ัวอย่ำงลำยมือชอ

เลขบ ัญชีลก
ู ค้ำ

่ -นามสกุล ...................................................................................................................
ลายเซ็นผู ้รับมอบอานาจ (ถ ้ามี) ชือ





่ ............................................................เจ ้าหน ้าทีก
ลงชือ
่ ารตลาด

หมายเหตุ .................................................................................................................................................................................................

ผู ้รับมอบอานาจ 1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู ้มอบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ
2. สาเนาทะเบียนบ ้าน ของผู ้มอบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ

02/10/2018

