TRANSACTION AUTHORIZATION
FORM [ONLINE]
หนังสือใหความยินยอมการทำธุรกรรม

for Business

(Please fill out all entries in English in block letters.)
Date วันที่ …………….……………….....….
1. Customer details ขอมูลลูกคา
1.1 Company Name
ชื่อกิจการ ……………………………………....…..………….....

1.2 Membership ID
เลขที่สมาชิก ……………………………………......……………….

1.3 Quotation / Invoice REF. No.
เลขที่ใบเสนอราคา / ใบแจงหนี้ ....................................................
I certify that the information contained herein is true in all respects and the transaction and beneficiary details are correct
and have been verifired.
ขาพเจารับรองวาขอมูลในเอกสารนี้เปนความจริงทุกประการ และขอมูลธุรกรรม รวมถึงขอมูลผูรับถูกตองและไดรับการตรวจสอบแลว
Authorized signatory Name
(ชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนาม) …………………................................................................................................................................................
Signature (ลายมือชื่อ) ……………………………….........……........................….

Date (วันที่) ..........................................................

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

POWER OF ATTORNEY หนังสือมอบอำนาจ
By this instrument, I (Authorized signatory Name)
โดยหนังสือฉบับนี้, ขาพเจา (ชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนาม) ………………………………................................……….…………..........................…...
located at
Tel No.
ที่อยู ………………………………………..................................................................…….…..........…………… โทรศัพท ……….…........……...
Age
Years
Hereinafter called the “The Grantor” Hereby authorize
ซึง
่ ตอไปนีจ
้ ะเรียกวา “ผูม
 อบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให ……..................................................................................................…… อายุ …………. ป
Occupation
ID card No/Passport No.
Relationship
of the Grantor
อาชีพ ….....……...................... บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง …...................……... เกีย
่ วของเปน .................................... ของผูม
 อบอำนาจ
located at
ที่อยู ……………………............................…….............................…..........................................…………........................................................
Tel No.
โทรศัพท ……….…........……...

Hereinafter called the “Grantee”
ซึง
่ ตอไปนีจ
้ ะเรียกวา “ผูร บ
ั มอบอำนาจ”

Hereinafter referred to as “the Grantee” to act as a general grantee for facilitating the execution of the below mentioned Sawasdeeshop Co.,Ltd. transaction,
as per the following details, instead of the Grantor and the Grantee shall act on behalf of the Grantor Provide a physical signature, on behalf of the Grantor, on
the Sawasdeeshop Co.,Ltd. Tax Invoice which serves as the receipt for the money transfer transaction/s successfully processed.
เพือ
่ ดำเนินการในฐานะเปนผูร บ
ั มอบอำนาจทัว
่ ไปในการอำนวยความสะดวกดานการทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษท
ั สวัสดีชอ
 ป จำกัด ตามรายละเอียดทีก
่ ลาวไวดา นลางแทนผูม
 อบอำนาจ และผูร บ
ั มอบอำนาจ
จะตองกระทำการในนามของผูมอบอำนาจลงนามแทนผูมอบอำนาจในการทำธุรกรรมบนใบกำกับภาษีของบริษัท สวัสดีชอป จำกัด ซึ่งถือวาเปนใบเสร็จรับเงินสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ที่ไดลุลวงแลว

Any act performed by the Grantee in the extent hereof or the Agreement mentioned above shall be deemed as if done by myself / ourselves and I / We shall be
responsible absolutely therefore.
In witness where of this Agreement has been executed on behalf of the parties hereto
การใดๆ ทีผ
่ รู บ
ั มอบอำนาจไดกระทำไปโดยชอบดวยอำนาจตามหนังสือนี้ ผูม
 อบอำนาจขอรับผิดชอบ และใหมผ
ี ลผูกพันเสมือนหนึง
่ ไดกระทำดวยตนเองทัง
้ สิน
้ เพือ
่ เปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชือ
่ ไวตอ
 หนาพยาน

Signature the Grantor
ลายมือชื่อผูมอบอำนาจ
………………………………...........……….

Witness
พยาน
……………………………….........……..............

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

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

Signature the Grantee
ลายมือชื่อผูรับมอบอำนาจ ………………………………...........……….

Witness
พยาน
……………………………….........……..............

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

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

