
 

 

 
 

หนังสอืมอบอาํนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

ของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี ............................................................. วนัท่ี ............. เดือน.................... พ.ศ................ 

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ ........................................................................................................อาย.ุ............................................ปี  

สญัชาติ .............................. ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย)์ .............................................................. ถนน...................................................... 

ตาํบล/แขวง............................................................ อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

ขอมอบอาํนาจให ้................................................................................................................. อาย ุ.............................................. ปี  

สญัชาติ ............................... ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ทางไปรษณียไ์ด)้  ............................................................ ถนน...................................................... 

ตาํบล/แขวง............................................................ อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์  ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ไดท้างไปรษณีย ์(โปรดระบ)ุ 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบา้น) ...................................................... ถนน..............................................ตาํบล/แขวง………........................................

อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศพัท ์........................................ 

เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการ 

 ขาย โอน และสง่มอบหุน้สามญัของบรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ของขา้พเจา้  

 รบัเช็คชาํระราคาค่าขายหุน้สามญัดงักลา่ว  
โดยดาํเนินการผ่าน บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั ตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํภายในขอบเขตแห่งหนงัสือฉบบันี ้ใหมี้ผลผกูพนัขา้พเจา้เสมือนหนึ่งขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นหลกัฐานใน

การนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต้อ่หนา้พยานเป็นสาํคญั 
 
  ลงช่ือ ............................................................  ผูม้อบอาํนาจ 

  (........................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................  ผูร้บัมอบอาํนาจ 

  (........................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................  พยาน 

  (........................................................) 
หมายเหต:ุ      1) ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 10 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหย่ื้นแบบตอบรบัคาํเสนอขอซือ้อย่างเดียวหรอืกรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหร้บัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้

สามญัอย่างเดียว 
หรอื ปิดอากรแสตมป์มลูค่า 30 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอาํนาจใหย่ื้นแบบตอบรบัคาํเสนอขอซือ้และรบัเช็คชาํระราคาคา่ขายหุน้สามญั 

2) ผูม้อบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอาํนาจนี ้
ก. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอาํนาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสอืมอบอาํนาจนี ้
ก. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรอื 
ข. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย) หรอื 
ค. สาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีท่ีผูม้อบอาํนาจหรอืผูร้บัมอบอาํนาจเป็นนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย หนงัสอืรบัรองนิติบคุคลลา่สดุ หรอืหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนลา่สดุ หรอืสาํเนาหนงัสอื
เดินทางของผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึง่เอกสารไดจ้ดัทาํโดยตอ้งมี
อายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้

ติดอากร

แสตมป์  

แบบฟอรม์ A-4                         
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