(THAILAND FORM ID/LD-2017 FOR LEGAL PROCEEDINGS)
POWER OF ATTORNEY
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that

do hereby nominate and appoint RUTORN NOPAKUN and/or CHAKRAPAT
MONGKOLSIT and/or PRABJOTE SRIKIJJAPORN and/or APIWATT KONGSOOWAN
and/or NATHAPONG TONGKAEW of DOMNERN SOMGIAT & BOONMA LAW
OFFICE LIMITED, of 719 Si Phraya Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand, to be our true
and lawful agents and attorneys for us and in our name in Thailand to take all steps to discourage
and eliminate imitations, counterfeits, infringements of and other illegal or wrongful acts
concerning our trade names, commercially utilised representations and designs, products, trade
marks, service marks, certification marks, collective marks, geographical indications, copyrights,
patents, petty patents, designs, layout-designs of integrated circuits, labels, colour combinations,
containers, packings, markings, advertisements, letters, domain names, wordings and things of the
same sort used in connection with our business by us or by our commercial representatives; to
protect our business from illegal or wrongful actions or actions in bad faith; to obtain the
cancellation or assignment of any trademark, service mark, certification mark, collective mark,
patent, petty patent, design, geographical indication, layout-design of integrated circuit, domain
name; to inform others of rights which we may have; to appear on our behalf at government
offices or elsewhere; to file oppositions, counterstatements and appeals; to lodge complaints with
the police and any government authority; to join with the public prosecution authorities as plaintiff
in legal proceedings; to institute, conduct and defend against criminal and civil proceedings in
courts; to apply for cancellation of Trademark Board and/or Patent Board decisions; to demand
and sue for damages; to appeal, withdraw, compromise and settle legal proceedings; to receive
moneys which may be due us under the premises as well as documents and things whether from
courts, government offices or any other person; and for the aforesaid purposes in our name to sign
and lodge all papers and writings which they in their aforesaid capacity may deem necessary or
desirable, to alter and amend such documents, to appoint a substitute or substitutes under them for
the performance of any or all of the aforesaid acts, and the same at pleasure to remove, and
generally to do all such acts, deeds and things as they in their discretion think fit for the carrying
out of these presents.
And we hereby confirm and ratify whatsoever our said agents, attorneys, substitute or substitutes
may lawfully do by virtue of these presents.
IN WITNESS WHEREOF we have hereunto set our hand this
two thousand and

day of

by ________________________________________
Notarial Attestation
I hereby certify the above firm is a juristic person duly organized under the laws of
___________________________________________ and that the signature above is that of
__________________________________________, __________________________________
(Name)
(Position)
who is duly authorized to sign on behalf of the above-mentioned firm.

(Notarial Seal)

_________________________________
Notary Public

(ประเทศไทย แบบฟอร์ มไอดี/แอลดี-2017 สำหรับกำรดำเนิ นกำรทำงกฎหมำย)

หนังสือมอบอำนำจ
ขอให้ บรรดำท่ ำนทัง้ หลำยทุกคนจงทรำบโดยหนังสือนีท้ ่ วั กันว่ ำ
โดยหนังสือนี ้ขอมอบหมายและแต่งตังให้
้ นำยรุทร นพคุณ และ/หรื อ นำยจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์ และ/หรื อ นำงสำวปรับโยชน์ ศรี กิจจำ
ภรณ์ และ/หรื อ นำยอภิวัตต์ คงสุวรรณ และ/หรื อ นำยณฐพงษ์ ทองแก้ ว แห่ งบริษัท สำนักกฎหมำย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมำ
จำกัด อยูท่ ี่ 719 ถนนสีพ่ ระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย เป็ นตัวแทนและผู้รับมอบอานาจของข้ าพเจ้ าอันแท้ จริ งและชอบด้ วย
กฎหมายเพื่อข้ าพเจ้ าในนามของข้ าพเจ้ าในประเทศไทยในอันที่จะดาเนินการทุกอย่างเพื่อยับยังและก
้
าจัดการเลียน การปลอม การละเมิดและ
การกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมายอันเกี่ยวกับชื่อทางการค้ า รูปและรอยประดิษฐ์ ในการประกอบการค้ า ผลิตภัณฑ์
เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรอง เครื่ องหมายร่วม สิง่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร แบบ
ผลิตภัณฑ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม สลาก กลุม่ ของสี สิง่ บรรจุ หีบห่อ สิง่ ขีดหมาย การโฆษณา ตัวอักษร ชื่อโดเมน คา และสิง่ ต่างๆ ใน
ทานองเดียวกันนี ้ที่ใช้ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของข้ าพเจ้ าหรื อของตัวแทนทางการค้ าของข้ าพเจ้ า ให้ มีอานาจป้องกันธุรกิจของข้ าพเจ้ าจากการ
กระทาที่ผิดกฎหมายหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อจากการกระทาอันไม่สจุ ริ ต ให้ มีอานาจเพิกถอนหรื อรับโอนเครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริการ เครื่ องหมายรับรอง เครื่ องหมายร่วม สิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร แบบผลิตภัณฑ์ แบบผังภูมิของวงจรรวมใดๆ ชื่อโดเมน ให้ มี
อานาจแจ้ งสิทธิของข้ าพเจ้ าต่อผู้อื่น รวมทังให้
้ มีอานาจแสดงตนแทนข้ าพเจ้ า ณ หน่วยงานราชการหรื อ ณ ที่อื่นใด ให้ มีอานาจยื่นคาร้ อง
คัดค้ าน คาโต้ แย้ งและอุทธรณ์ ให้ มีอานาจร้ องทุกข์ ต่อเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจและเจ้ าพนักงานอื่นใดของรัฐ ให้ มีอานาจเข้ าร่วมเป็ นโจทก์กบั
พนักงานอัยการในการดาเนินอรรถคดีตา่ งๆ ให้ มีอานาจฟ้องร้ อง ดาเนินคดี และต่อสู้คดีทางอาญาและทางแพ่งในศาลทังหลาย
้
ให้ มีอานาจ
ดาเนินการเพิกถอนคาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อ คณะกรรมการสิทธิบตั ร ให้ มีอานาจเรี ยกร้ องและฟ้องเรี ยก
ค่าเสียหายต่างๆ ให้ มีอานาจอุทธรณ์ฎีกา ถอน ประนีประนอมยอมความและระงับคดีตา่ งๆ ให้ มีอานาจรับเงินต่างๆ ซึง่ อาจจะต้ องชาระให้ แก่
ข้ าพเจ้ าตามนัยที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นนี ้รวมทังเอกสารและสิ
้
ง่ ต่างๆ ไม่วา่ จากศาลหรื อหน่วยงานราชการ หรื อจากบุคคลอื่นใด และเพือ่
วัตถุประสงค์ดงั ที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ นนี ้ในนามของข้ าพเจ้ า ให้ มีอานาจลงชื่อและยื่นเอกสารและหนังสือต่างๆ ทังมวลซึ
้
ง่ ตัวแทนผู้รับ มอบ
อานาจในฐานะดังที่ได้ กล่าวแล้ วเห็นว่าเป็ นการจาเป็ นหรื อสมควร ให้ เปลีย่ นแปลงและแก้ ไขเอกสารเช่นว่านัน้ ให้ แต่งตังตั
้ วแทนช่วงคนหนึง่
หรื อหลายคน ภายใต้ อานาจของตัวแทนผู้รับมอบอานาจ เพื่อกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใด หรื อกระทาการทังมวลดั
้
งที่ได้ กล่าวมาแล้ ว และให้
มีอานาจเพิกถอนการแต่งตังตั
้ วแทนช่วงได้ ตามอาเภอใจเช่นเดียวกัน และกล่าวโดยทัว่ ๆ ไป ให้ มีอานาจกระทาทุกสิง่ ทุกอย่างทังมวลเช่
้
นว่ามา
นี ้ ตามที่ตวั แทนผู้รับมอบอานาจเห็นว่าเป็ นการเหมาะสมทีจ่ ะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัยแห่งหนังสือนี ้
และโดยหนังสือนี ้ข้ าพเจ้ าขอยืนยันและให้ สตั ยาบันรับรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ตวั แทนผู้รับมอบอานาจ หรื อตัวแทนช่วง ดังที่ได้ กล่ าวมาแล้ วนัน้
อาจกระทาไปโดยชอบด้ วยกฎหมายตามนัยอานาจแห่งหนังสือนี ้
เพื่อเป็ นพยานหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อของข้ าพเจ้ าไว้ ในหนังสือนี ้ ณ วันนี ้ ที่
สองพัน
(พ.ศ. 25)

เดือน

โดย (ลงชื่อ)
กำรรับรองโดยโนตำรีปับลิค
ข้ าพเจ้ าขอรับรองโดยหนังสือนี ้ว่า บริ ษัท/ห้ างข้ างต้ นนี ้เป็ นนิติบคุ คลอันได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดยถูกต้ องตามกฎหมายแห่ง
และลายมือชื่อข้ างต้ นนี ้เป็ นของ ___
_______________
(ตราโนตารี ปับลิค)

__

_________

_

__

ซึ่ ง ด ารงต าแ ห น่ ง

และเป็ นผู้มีอานาจโดยถูกต้ องในการลงลายมือชื่อในนามของบริ ษัท/ห้ างดังกล่าวข้ างต้ น
(ลงชื่อ)
โนตารี ปับลิค

