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      อากรแสตมป์ � บาท 

หนังสือมอบอาํนาจ 
เขียนที	……..................................……............................................…..... 
วนัที	 …………………………………………….......................................... 

โดยหนงัสือฉบบันี �  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท……………......………………………………………………….……........................ 
บตัรประจําตวัประชาชน/ทะเบียนนิตบิคุคลเลขที	………………………………….……..…......................………..…….…สญัชาติ…………...……… 
ที	อยู่ตามทะเบียนนิติบคุคล......……………………….………………………………………………....…....................................….......................... 
………................…...…รหสัไปรษณีย์…………………หมายเลขโทรศพัท์……………..….………..…..หมายเลขโทรสาร………..................……… 
ในฐานะผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท/กองทนุรวม(ระบชืุ	อหลกัทรัพย์)……………………………….…………………………..………… ........................ 
เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์……………………….................…………………ใบหลกัทรัพย์เลขที	…………..............….........….…….……………… 
ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว/บริษัท………......................…………………………........…………………………สญัชาต.ิ...………………… 
บตัรประจําตวัประชาชน/ทะเบียนนิตบิคุคลเลขที	………………………………………….……..…………..………………...............……................... 
ที	อยู่สําหรับการจดัส่งเอกสาร…………………………………………………………....………….……….............................................................… 
…….........….......…รหสัไปรษณีย์………………………หมายเลขโทรศพัท์………….………………..…..หมายเลขโทรสาร……….......................… 
เพื	อดําเนินการ ดงันี �…...………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
………………..…...…………………………………………………………………………………….……………………………......………………… 
………………..………...……………………………………………………………………………….……………………………......………………… 
………………..…………...…………………………………………………………………………….……………………………......………………… 
………………..……………...………………………………………………………………………….……………………………......………………… 

กิจการใดที	ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําภายในขอบเขตแห่งหนงัสือมอบอํานาจนี � ให้ถือเสมือนหนึ	งว่าข้าพเจ้าได้กระทํากิจการนั �นด้วยตวั
ข้าพเจ้าเอง  และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทกุประการ 

เพื	อเป็นหลกัฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื	อไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี และสถานที	 ที	ระบขุ้างต้นนี � 
ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

 
ลงชื	อ……………………….…………………………….…….…….…………………..ผู้มอบอํานาจ 

                  (…..........…………….…………………………………………………..………..) 
 

ลงชื	อ……………………………..……………………………..….……………...……ผู้ รับมอบอํานาจ 
                 (…..……...………….…………………………………………………..………..) 

 
ลงชื	อ…………………………..….….………………….พยาน     ลงชื	อ ………………………..….…….………………….พยาน 
        (………………………………………………….)                         (………………………………………………….) 

สําหรับสาขา : ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามที ระบุไว้ในแบบคําขอ และเป็นลายมือชื อของผู้มอบอํานาจ/ผู้รับ
มอบอํานาจแท้จริง พร้อมลงชื อและประทับตราสาขาของธนาคาร 

ลงชื	อ  ..........................................................เจ้าหน้าที	สาขา 
        (………………………………………….) วนัที	................. 

ลงชื	อ  ....................................................เจ้าหน้าที	ระดบั Supervisorขึ �นไป 
          (……………………..…...........….) วนัที	........................................ 

 

สําหรับนายทะเบียนฯ 
ผู้บนัทกึ………………….……………… วนัที	......................... ผู้ตรวจสอบ……………………………….วนัที	.......................................... 
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วธิปีฏบิตั ิ
กรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์หนังสอืมอบอํานาจ ลงลายมอืชื�อผูม้อบอํานาจ ผูร้ับมอบอํานาจ และพยาน 2 คน และแนบเอกสารแสดงตนของผูม้อบอํานาจ และ

ผูร้ับมอบอํานาจ 
1.การลงลายมอืชื�อผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นแบบฟอรม์คําขอ 

1.1ลงลายมื�อชื�อตอ่หนา้พนักงานธนาคาร 
1.2กรณีลงลายมอืชื�อไมไ่ด ้ใหป้ระทบัลายพมิพน์ิ-วมอืตอ่หนา้พยาน 2 คน โดยพยานทั -ง 2 คนจะตอ้งลงลายมอืชื�อรบัรองการพมิพล์ายนิ-วมอื (พรอ้มแนบ

สําเนาบตัประจําตวัประชาชนของพยาน) ทั -งนี-พยาน 1 คน จะตอ้งเป็นพนักงานธนาคาร  
1.3กรณีเป็นผูเ้ยาว ์(อายยุังไมค่รบ 20 ปี บรบิรูณ์) ผูล้งลายมอืชื�อแทนผูเ้ยาว ์คอื บดิา หรอื มารดา หรอื ผูป้กครองตามคําสั�งศาล (พรอ้มแนบคําสั�งศาล) คนใด

คนหนึ�ง ยกเวน้กรณีผูเ้ยาวเ์ป็นผูโ้อนหลกัทรัพย ์ ผูล้งลายมอืแทนผูเ้ยาว ์คอื บดิา และมารดา  ลงลายมอืชื�อรว่มกนั 
 
2.เอกสารแสดงตนที�ตอ้งนําสง่ใหน้ายทะเบยีนฯ 
หมายเหต ุ

1.เอกสารตอ้งไมห่มดอาย ุ
2.เอกสารทั -งหมด ตอ้งลงนามรับรองความถกูตอ้งทกุหนา้โดยเจา้ของเอกสาร หรอื ผูม้อีํานาจกระทําการแทน แลว้แตก่รณี 

ประเภท รายละเอยีดเอกสาร 
2.1บคุคลธรรมดา 
-สญัชาตไิทย 

 
1.สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีสําเนาเอกสารที�หน่วยงานราชการออกให ้มรีปูถา่ย มเีลขประจําตวัประชาชน เชน่ บตัรขา้ราชการ หรอื 
ใบอนุญาตขบัขี� เป็นตน้ จะตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนบา้นดว้ย) 
2.กรณีเป็นผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์และกรณีเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยร์ายใหม ่ เพิ�มเอกสารดงันี- 
• สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืเอกสารที�หน่วยงานราชการออกให ้เชน่ หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี� เป็นตน้ (กรณีบตัรไมส่ามารถอา่น 

Chip หรอืไมม่เีครื�องอา่นบตัร Smart Card Reader หรอืไมส่ามารถตรวจสอบกบักรมการปกครองได)้ 
-ชาวตา่งชาต ิ 1.สําเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport)  หรอื สําเนาบตัรประจําตวัคนตา่งดา้ว อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

2.กรณีเป็นผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์และกรณีเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยร์ายใหม ่ เพิ�มเอกสารดงันี- 
• สําเนาหลกัฐานที�แสดงสทิธพํิานักอยูใ่นประเทศไทย (Thai Residency) เชน่ สําเนาหนังสอือนุญาตทํางานในประเทศไทย (Work 

Permit) หรอื สําเนาหนังสอือนุญาตใหพํ้านักอยูใ่นประเทศไทยออกโดยกองควบคมุคนเขา้เมอืง (Certificate of Resident) เป็นตน้ 
• สําเนาหลกัฐานแสดงถงึที�อยูใ่นประเทศไทย 

2.2ผูเ้ยาว ์ 1.สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน(กรณีผูเ้ยาว ์ตั -งแต ่7 ปีบรบิรูณ์) หรอื สําเนาใบสตูบิตัรของผูเ้ยาว ์(กรณีไมถ่งึเกณฑต์อ้งมบีตัรประจําตวั
ประชาชน) อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
2.สําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 ของบดิา หรอื มารดา หรอื ผูป้กครองตามคําสั�งศาล (พรอ้มแนบคําสั�งศาลใหเ้ป็นผูป้กครอง) 

2.3คณะบคุคล/หา้ง
หุน้สว่นสามญั (ไมจ่ด
ทะเบยีนนติบิคุคล) 

1.สําเนาสญัญาจัดตั -งคณะบคุคล/หา้งหุน้สว่นสามญั (ไมจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล) 
2.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจใหก้ระทําการแทนคณะบคุคล/หา้งหุน้สว่นสามญั (ไมจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล) พรอ้มสําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 
2.1 ของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ (กรณีผูม้อีํานาจกระทําการแทนไมไ่ดแ้สดงตนตอ่นายทะเบยีนดว้ยตนเอง) 
3.สําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 ของผูล้งลายมอืชื�อในแบบฟอรม์คําขอ 
4.กรณีเป็นผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์และกรณีเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยร์ายใหม ่ เพิ�มเอกสารดงันี- 
• ใบทะเบยีนพาณชิย ์(เฉพาะที�มกีารประกอบธรุกจิขายสนิคา้ และบรกิาร) 
• สําเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากรของคณะบคุคล/หา้งหุน้สว่นสามญั (ไมจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล) 
• สําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 ของผูร้ว่มจัดตั -งคณะบคุคล/หา้งหุน้สว่นสามญั (ไมจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล) ทกุคน 

2.4พระภกิษุ 
หมายเหต ุสามเณร 
ภกิษุณ ีแมช่ ีหรอื
นกับวชในศาสนาอื�น 
ใหใ้ชเ้อกสารแสดง
ตนเหมอืนบคุคล
ธรรมดาตามขอ้ 2.1 

1.สําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 หรอืสําเนาหนังสอืสทุธ ิ 
2.กรณีเป็นผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์และกรณีเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยร์ายใหม ่ เพิ�มเอกสารดงันี- 

• สําเนาทะเบยีนบา้น 

2.5นติบิคุคล 1.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจชว่งใหเ้จา้หนา้ที�มากระทําการแทนนติบิคุคล พรอ้มสําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 ของผูม้อบอํานาจและผูร้ับ
มอบอํานาจ (กรณีผูม้อีํานาจกระทําการแทนนติบิคุคลไมไ่ดแ้สดงตนตอ่นายทะเบยีนดว้ยตนเอง) 
2.สําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 ของผูล้งลายมอืชื�อในแบบฟอรม์คําขอ 
3.เอกสารดงันี- 

 บรษิทัมหาชน 
บรษิทัจํากดั 
หา้งหุน้สว่นจํากดั 

1.สําเนาหนังสอืรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณชิย ์ไมเ่กนิ  1 เดอืน 
2.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจใหก้ระทําการแทนนติบิคุคล 
3.กรณีเป็นผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์/ กรณีเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยร์ายใหม ่/ กรณีกรรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทนนติิ
บคุคลไมไ่ดล้งลายมอืชื�อตอ่หนา้พนักงานธนาคาร เพิ�มเอกสารดงันี- 

• สําเนาหนังสอืแบบ ก (กรรมการเขา้ใหม)่ และสําเนาหนังสอืแบบ บอจ.3 (รายการจดทะเบยีนจัดตั -ง) 
ของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์หรอื สําเนาประกาศ/เอกสารใด ๆ ที�แสดงตวัอยา่งลายมอื
ชื�อกรรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทนนติบิคุคล และตราของนติบิคุคล 

 สหกรณ ์
มลูนธิ ิ
สมาคม 

1.สําเนาใบสําคญัจดทะเบยีนจัดตั -ง และสําเนาใบสําคญัจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลง (ถา้ม)ี 
2.สําเนาขอ้บงัคบั 
3.สําเนาประกาศ หรอื สําเนาหนังสอืแตง่ตั -งคณะกรรมการ/เปลี�ยนแปลงกรรมการ (ถา้ม)ี 
4.สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการที�มมีตใิหดํ้าเนนิการ  
5.สําเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร หรอื เอกสารแสดงการยกเวน้ภาษีอากร กรณีเป็นหน่วยงานที�ไดร้ับการ
ยกเวน้ภาษีอากร 

 วดั 
โบสถ ์
มสัยดิ 

1.สําเนาหนังสอืแสดงการจดทะเบยีนจัดตั -ง หรอื สําเนาหนังสอือนุญาตใหส้รา้ง หรอื สําเนาหนังสอืรับรองสภาพ 
และสําเนาหนังสอืใบอนุญาตเปลี�ยนแปลง (ถา้ม)ี 
2.สําเนาระเบยีบ หรอื ขอ้บงัคบั ของโบสถ/์มสัยดิ 
3.สําเนารายชื�อคณะกรรมการของโบสถ/์มสัยดิ (ถา้ม)ี 
4.สําเนาตราตั -งเจา้อาวาส หรอื สําเนาประกาศ หรอื สําเนาคําสั�งแตง่ตั -งผูม้อีาํนาจกระทําการแทน 

 สถานศกึษา 1.สําเนาใบอนุญาตจัดตั -ง และสําเนาหนังสอืใบอนุญาตเปลี�ยนแปลง (ถา้ม)ี 
2.สําเนาระเบยีบ หรอื ขอ้บงัคบั 
3.สําเนาหนังสอื/ประกาศแตง่ตั -งคณะกรรมการสถานศกึษา (ถา้ม)ี 
4.สําเนาประกาศ หรอื สําเนาคําสั�งแตง่ตั -งอธกิารบด ีหรอื ผูอ้ํานวยการสถานศกึษา หรอื ผูม้อีํานาจกระทําการแทน 

 สถานพยาบาล 1.สําเนาใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล และสําเนาใบอนุญาตเปลี�ยนแปลง (ถา้ม)ี 
2.สําเนาใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาล และสําเนาใบอนุญาตเปลี�ยนแปลง (ถา้ม)ี 
3.สําเนาหนังสอื/ประกาศแตง่ตั -งคณะกรรมการสถานพยาบาล (ถา้ม)ี 
4.สําเนาประกาศ หรอื สําเนาคําสั�งแตง่ตั -งผูอ้ํานวยสถานพยาบาล หรอื ผูม้อีํานาจกระทําการแทน 
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ประเภท รายละเอยีดเอกสาร 

2.5นติบิคุคล (ตอ่) กองทนุรวม 1.สําเนาใบสําคญัจดทะเบยีนจัดตั -งกองทนุ และสําเนาใบสําคญัจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงกองทนุ (ถา้ม)ี 
2.สําเนาหนังสอื ก.ล.ต. รับจดทะเบยีนจัดตั -งกองทนุ 
3.สําเนาหนังสอืรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณชิยข์องผูด้แูลผลประโยชน ์ไมเ่กนิ  1 เดอืน 
4.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจของบรษัิทจัดการใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์
5.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจของผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มสําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 ของผูม้อบอํานาจ
และผูร้ับมอบอํานาจ 
6.กรณีเป็นผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์และกรณีเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยร์ายใหม ่ เพิ�มเอกสารดงันี- 

• สําเนาหนังสอืรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณชิยข์องบรษัิทจัดการ ไมเ่กนิ 1 เดอืน 
• สําเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีของกองทนุ 

 กองทนุสํารองเลี?ยง
ชพี 

1.สําเนาใบสําคญัจดทะเบยีนจัดตั -งกองทนุ และสําเนาใบสําคญัจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงกองทนุ (ถา้ม)ี 
2.สําเนาหนังสอืรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณชิยข์องผูร้ับฝากทรัพยส์นิ ไมเ่กนิ 1 เดอืน 
3.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจของกองทนุใหบ้รษัิทจัดการ 
4.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจของบรษัิทจัดการใหผู้ร้ับฝากทรัพยส์นิ หรอื สําเนาหนังสอืมอบอํานาจของกองทนุให ้
ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
5.สําเนาหนังสอืมอบอํานาจของผูร้ับฝากทรัพยส์นิ พรอ้มสําเนาเอกสารแสดงตนตามขอ้ 2.1 ของผูม้อบอํานาจ
และผูร้ับมอบอํานาจ 
6.กรณีเป็นผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์และกรณีเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยร์ายใหม ่ เพิ�มเอกสารดงันี- 

• สําเนาหนังสอืรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณชิยข์องบรษัิทจัดการ ไมเ่กนิ 1 เดอืน 
• สําเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีของกองทนุ 

3.เอกสารกรณีมอบอํานาจ 
3.1.หนังสอืมอบอํานาจ (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอํานาจใหบ้คุคลเดยีวหรอืหลายบคุคลกระทําการครั -งเดยีว) 
3.2.สําเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบอํานาจ และของผูร้ับมอบอํานาจ ตามขอ้ 2.1 

4.สถานที�ตดิตอ่และสง่เอกสาร 
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  สว่นนายทะเบยีนหลกัทรัพยแ์ละตวัแทนชาํระเงนิ 
ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลกัทรัพยแ์ละผูด้แูลผลประโยชน ์ อาคารเพชรบรุ ีชั -น 2 
1101 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์02-208-5017 ,02-208-5000 ตอ่ 4518-4519 โทรสาร 02-651-7808 

คําแนะนํา 
1.กรณีที�หลกัทรัพยฝ์ากไวก้บัศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ใหต้ดิตอ่บรษัิทผูฝ้ากหลกัทรัพยข์องทา่น (เฉพาะการแจง้เปลี�ยนแปลงที�อยู ่และแจง้เปลี�ยนแปลงเลขที�บญัชเีงนิฝาก
เพื�อรับดอกเบี-ย/เงนิปันผล) 
2.หากมกีารแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆา่ ตอ้งลงลายมอืชื�อกํากบัการแกไ้ขทกุจดุ 
3.การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูจะมผีลเมื�อนายทะเบยีนฯ ไดร้ับแบบฟอรม์คําขอและเอกสารประกอบไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการกอ่นวนัปิดสมดุทะเบยีน 
4.นายทะเบยีนฯ จะใชท้ี�อยูข่องผูถ้อืหลกัทรัพยใ์นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นการตดิตอ่เทา่นั-น  
5.นายทะเบยีนฯ ไมร่บัแบบฟอรม์คําขอและเอกสารประกอบที�สง่ทางไปรษณยี ์
6.กรณีไมไ่ดไ้ปตดิตอ่ธนาคารดว้ยตนเอง จะตอ้งจัดทําหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจไปดําเนนิการแทนทกุครั -ง 
7.โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท ์(ที�ตดิตอ่ไดส้ะดวก) ใหช้ดัเจน เพื�อนายทะเบยีนฯ จะโทรศพัทส์อบถามกรณีมขีอ้สงสยั และนายทะเบยีนฯ ขอสงวนสทิธิc ไมดํ่าเนนิการใดๆ 
กรณีนายทะเบยีนฯ โทรศพัทต์ดิตอ่ผูถ้อืหลกัทรัพยไ์มไ่ด ้
8.หนังสอืมอบอํานาจทําในตา่งประเทศ ตอ้งใหส้ถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศนั-น หรอื โนตารปัีปลคิ (Notary Public) และสถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศ
นั-น เป็นพยานดว้ย 
9.หา้มกรอกขอ้ความโดยใชล้ายมอืตา่งกนั หรอื ใชนํ้-าหมกึสตีา่งกนั และถา้ใชพ้มิพด์ ีตอ้งเป็นเครื�องพมิพด์ดีเดยีวกนั 
10.อยา่ลงลายมอืชื�อผูม้อบอํานาจ กอ่นที�จะกรอกขอ้ความครบถว้น 


