(THAILAND FORM GI-2017)

POWER OF ATTORNEY - GEOGRAPHICAL INDICATIONS
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that

do hereby nominate and appoint RUTORN NOPAKUN and/or APIWATT KONGSOOWAN
and/or NATHAPONG TONGKAEW of DOMNERN SOMGIAT & BOONMA LAW
OFFICE LIMITED, attorneys at law, 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
apply for registration of our geographical indications (hereinafter called "GIs"); to register any
change in reference to our GIs; to withdraw applications for or cancel registrations of our GIs; to
enter agreements of consent; to effect suspension of use of GIs; to file notices of opposition or
apply for the cancellation of any objectionable GIs; to contest notices of opposition or
cancellation petitions filed against us; to file appeals with the Geographical Indication Board; to
apply for cancellation of the Geographical Indication Board’s decisions; to suspend or withdraw
any of the foregoing actions; to protect and maintain our Geographical Indication rights also by
way of instituting, conducting and defending against civil or criminal proceedings including the
filing of counterclaims and appeals, lodging complaints with the police and other authorities; to
withdraw, compromise or settle any such proceedings; to receive moneys which may be due us
under the premises whether from courts or any other person; and for the aforesaid purposes in
our name to sign and lodge all papers and writings which they or any of them in their aforesaid
capacity may deem necessary or desirable; to alter and amend such documents; to attend and
appear on our behalf at government offices or elsewhere or before any court or judicial or police
officer in Bangkok or any other place in Thailand; to appoint a substitute or substitutes 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 may 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 ______ day of ___________
two thousand and
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 มจี ไอ-2017)
หนังสือมอบอำนำจ-สิ่งบ่ งชีท้ ำงภูมิศำสตร์
ขอให้ บรรดำท่ ำนทัง้ หลำยทุกคนจงทรำบโดยหนังสือนีท้ ่ วั กันว่ ำ
โดยหนังสือนี ้ขอมอบหมายและแต่งตังให้
้ นำยรุ ทร นพคุณ และ/หรื อ นำยอภิวัตต์ คงสุวรรณ และ/หรื อ นำยณฐพงษ์ ทองแก้ ว
แห่ง บริษัท สำนักกฎหมำย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมำ จำกัด ทนายความ อยูท่ ี่ 719 ถนนสีพ่ ระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
ประเทศไทย เป็ นตัวแทนและผู้รับมอบอานาจของข้ าพเจ้ าอันแท้ จริ งและชอบด้ วยกฎหมายเพื่อข้ าพเจ้ าและในนามของข้ าพเจ้ าในประเทศ
ไทย ให้ ยื่นขอจดทะเบียนสิง่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (ต่อไปในนี ้เรี ยกว่า “สิง่ บ่งชี ้ฯ”) ของข้ าพเจ้ า ให้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับสิง่
บ่งชี ้ฯ ของข้ าพเจ้ า ให้ ถอนคาขอจดทะเบียนหรื อถอนทะเบียนสิง่ บ่งชี ้ฯ ของข้ าพเจ้ า ให้ ยื่นคาร้ องคัดค้ านหรื อคาร้ องให้ เพิกถอนสิง่ บ่งชี ้ฯ
ใดๆ ที่ต้องทาการคัดค้ านหรื อเพิกถอน ให้ โต้ แย้ งคาร้ องคัดค้ านหรื อคาขอเพิกถอนทะเบียนสิง่ บ่งชี ้ฯ ของข้ าพเจ้ า ให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการสิง่ บ่งชี ้ฯ ให้ ดาเนินการเพิกถอนคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสิง่ บ่งชี ้ฯ ให้ ระงับหรื อถอนคาร้ องคัดค้ าน คาโต้ แย้ ง คาอุทธรณ์
คาขอหรื อคาร้ องใดๆ เช่นว่านัน้ ให้ ค้ มุ ครองและรักษาสิทธิในสิง่ บ่งชี ้ฯ ของข้ าพเจ้ า ทังโดยการยื
้
่นฟ้อง ดาเนินคดี และต่อสู้คดีทางแพ่งหรื อ
ทางอาญารวมทังการฟ้
้
องแย้ งและการอุทธรณ์ฎีกา ให้ แจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ เจ้ าพนักงานตารวจและเจ้ าพนักงานอื่นๆ ให้ ถ อน
ประนีประนอมยอมความหรื อระงับคดีใดๆ เช่นว่านัน้ ให้ มีอานาจรับเงินต่าง ๆ ซึง่ อาจจะต้ องชาระให้ แก่ข้าพเจ้ าตามนัยที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ไม่วา่ จากศาลหรื อจากบุคคลอื่นใดก็ตาม และเพื่อความประสงค์ดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ วในนามของข้ าพเจ้ า ให้ ลงชื่อและยื่นบรรดาหนังสือและ
เอกสารทังมวลซึ
้
ง่ ตัวแทนผู้รับมอบอานาจในฐานะดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว เห็นว่าเป็ นการจาเป็ นหรื อสมควร ให้ เปลีย่ นแปลงและแก้ ไขเอกสาร
เช่นว่ามานัน้ ให้ ดาเนินการและแสดงตนแทนข้ าพเจ้ า ณ สถานที่ทาการรัฐบาล หรื อ ณ ที่อื่นใดหรื อต่อศาลหรื อเจ้ า พนักงานตุลาการ หรื อ
เจ้ าพนักงานตารวจใดๆ ในกรุงเทพฯ หรื อ ณ ที่อื่นใดในประเทศไทย ให้ แต่งตังตั
้ วแทนช่วงหนึง่ คนหรื อหลายคนเพื่อกระทาการอย่างหนึง่
อย่างใด หรื อกระทาการทังมวลดั
้
งที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ และให้ มีอานาจยกเลิกการแต่งตังตั
้ วแทนช่วงได้ ตามอาเภอใจเช่นเดียวกัน และ
กล่าวโดยทัว่ ๆ ไปให้ กระทาทุกสิง่ ทุกอย่างทังมวลเช่
้
นว่ามานันตามที
้
่ตวั แทนผู้รับมอบอานาจอาจคิดเห็นว่าเป็ นการเหมาะสม ที่จะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัยแห่งหนังสือนี ้
และโดยหนังสือนี ้ข้ าพเจ้ าขอยืนยันและให้ สตั ยาบันรับรองทุกสิง่ ทุกอย่างที่ตวั แทนผู้รับมอบอานาจ หรื อตัวแทนช่วง ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้
อาจกระทาไปโดยชอบด้ วยกฎหมายตามนัยอานาจแห่งหนังสือนี ้
เพื่อเป็ นพยานหลักฐานแห่งการนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อของข้ าพเจ้ าไว้ ในหนังสือนี ้ ณ วันนี ้ ที่
สองพัน
(พ.ศ. 25)

เดือน

โดย (ลงชื่อ)
กำรรับรองโดยโนตำรีปับลิค
ข้ า พเจ้ าขอรั บ รองโดยหนัง สื อ นี ว้ ่า บริ ษั ท /ห้ างข้ า งต้ น นี เ้ ป็ น นิ ติ บุค คลอัน ได้ จัด ตัง้ ขึ น้ โดยถูก ต้ อ งตามกฎหมายแห่ ง ____________
_______

________

___________________
(ตราโนตารี ปับลิค)

และลายมือชื่อข้ างต้ นนี ้เป็ นของ ___
_

ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง

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

