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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขยีนที ่   
Written at 

วนัที ่ เดอืน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ขา้พเจา้                                สญัชาต ิ  
I/We                                           Nationality   

อยู่บา้นเลขที ่           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์              
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วย (Custodian) ใหก้บั   
as a Custodian for 
 

(2) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล โดยถอืหน่วยทรสัต์จ านวนทัง้สิน้รวม        
 หน่วย 

being a trust unitholder of WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust holding the total amount of      trust units,                                                                           

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสยีง  
and having the right to vote equal to                                                          votes.  

  

(3) ขอมอบฉันทะให ้   อาย ุ  ปี  อยู่บา้นเลขที ่   
Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณยี ์             หรอื                        
Province           Postal Code                 or  

 

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ คอื   
independent director of the REIT Manager, namely 

(3.1)                                นายพรเทพ รตันตรยัภพ  อายุ  49 ปี อยู่บา้นเลขที ่     9 ซอยโชคชยั 4 ซอย 71   
Mr. Phorntep Rattanataipop                                      age                         49                                years, reside at                      9 Soi Chok Chai 4 Soi 71 

ถนน โชคชยั 4   ต าบล/แขวง ลาดพรา้ว      อ าเภอ/เขต ลาดพรา้ว  
Road                    Chok Chai4   Tambol/Khwaeng                    Lat Phrao   Amphur/Khet             Lat Phrao 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณยี ์              10230 หรอื                        
Province                Bangkok     Postal Code             10230                or 
 

พนักงานของทรสัตคีนใดคนหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
one of the following Trustee’s staff: 

 
(3.2)          นางทพิาพรรณ ภทัรวกิรม   อายุ  46 ปี อยู่บา้นเลขที ่             55/25 ซอยลาดพรา้ว 29    

 Mrs. Tipaphan Puttarawigorm   age                         46 years, reside at                         55/25 Soi Lad Prao 29  

ถนน           ลาดพรา้ว  ต าบล/แขวง จนัทรเกษม อ าเภอ/เขต จตุจกัร  
Road                                     Lad Prao   Tambol/Khwaeng                    Chandrakasem    Amphur/Khet            Chatuchak  

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณยี ์           10900  หรอื                        
Province               Bangkok      Postal Code                     10900              or 

 

(3.3)         นางสาวรศัม ีพลสุขเจรญิ   อายุ  47 ปี อยู่บา้นเลขที ่            250/622    
 Miss Rassamee Ponsukcharoen   age                         47 years, reside at                         250/622 

ถนน           รชัดาภเิษก  ต าบล/แขวง ลาดยาว อ าเภอ/เขต จตุจกัร  
Road                                     Ratchdapisek  Tambol/Khwaeng                    Ladyao   Amphur/Khet             Chatuchak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณยี ์           10900                          
Province                Bangkok     Postal Code                     10900 
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่  
28 มถิุนายน 2565 ตัง้แต่เวลา 10.00 น. (เริม่ลงทะเบยีนเวลา 8.00 น.) โดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM)  
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ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the extraordinary general meeting of trust unit holders No.1/2022  on 28  June 2022 from 10.00 hrs. onwards (registration starts at 8.00 
hrs.). The meeting will conduct via electronic means (E-EGM), in accordance with the laws concerning meetings through electronic media, or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉันทะตามจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of units holding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางส่วน คอื                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรสัต ์            หน่วย และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                                      เสยีง
                                         units, and having the right to vote equal to                               votes.Number of trust unit and having the right to vote  votes 

 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

1) วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2565 
Agenda 1 Re: To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting 2022 of the Trust Unitholders. 

  

        (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

2) วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณาอนุมติัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 ของกองทรสัต์  
Agenda 2 Re: To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No.4 of REIT. 
 

     (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

3) วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนของกองทรสัต์ครัง้ท่ีสามโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ใหม่ 
Agenda 3 Re: To consider and approve the third capital increase of REIT by the issuance and offering for sale of the newly issued Trust Units. 

 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

  

4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกนัของ WHAID 

 Agenda 4 Re: To consider and approve the offering of parts of Trust Units specifically to WHAID and/or WHAID's Connected Persons. 
 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย (คดัคา้น)     งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove (Object) Abstain 
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5) วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม 
และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Agenda 5 Re: To consider and approve the offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered for sale in the third capital increase 
and the listing of the newly issued Trust Units on the Stock Exchange of Thailand. 

 

5.1. แบบท่ี 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม และการน า
หน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID 
Option 1: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered for sale in the third capital increase and the listing of the 
newly issued Trust Units on the Stock Exchange of Thailand in the case of the offering for sale of parts of Trust Units specifically to WHAID and/or WHAID’s 
Connected Persons. 
 

     (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย (คดัคา้น)     งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove (Object)   Abstain 

 

5.2. แบบท่ี 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม และการน า
หน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ี ไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID 
Option 2: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered for sale in the third capital increase and the listing of the 
newly issued Trust Units on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale of parts of Trust Units specifically to WHAID and/or WHAID’s 
Connected Persons. 

 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove Abstain 
 

6) วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัการกู้ยืมเงินเพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  
Agenda 6 Re: To consider and approve the loans and the provision of collateral for such loans for the investment in the Additional Investment Assets. 
 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove Abstain 
 

7) วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda 7 Re: Other matters (if any). 
     

     (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

(6) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้  ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 
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(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้จดัการกองทรสัต์ ให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะของข้าพเจ้า แต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ ไข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

(8) ในกรณีที่ขา้พเจ้าแต่งตัง้ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจ้า โดยให้มสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประก ารตามที่
เหน็สมควร หรอืกรณีที่ขา้พเจ้าแต่งตัง้ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ แต่มไิด้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่
ชดัเจนนัน้  ใหถ้อืว่าขา้พเจา้ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ในฐานะผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ยในมตดิงักล่าวในทุกวาระของการประชุมดงักลา่ว
ขา้งตน้  

In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as 
my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the 
meeting. 

 

กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให้ ถอืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been 
carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหต ุ
1. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. คอื 

Evidence to be attached with this Proxy Form B. are: 

(1) เอกสารของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ผูม้อบฉันทะ) 
- บุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the trust unitholder. 

- นิตบิุคคล: ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจากวนัที่ออกหนังสอื) พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรอืหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 6 month), certified by the authorized persons of the juristic persons with the 
seal affixed (if any) and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the authorized person of such juristic person. 

- ส าหรบันิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้ม้อี านาจลง
นามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any) shall be 
provided together with this proxy. 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy. 

2. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัต์ 
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several proxies for splitting votes. 

3. กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
 Please affix duty stamp of Baht 20.  

4. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ คอื นายพรเทพ รตันตรยัภพ เป็นผูร้บัมอบฉันทะได ้โดยขอ้มลูของกรรมการอสิระ
เป็นไปตามทีป่รากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 13  
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Phorntep Rattanataipop, to be proxy. Information of the independent director is as shown in Attachment 13. 

 

FOR FOREIGN UNITHOLDERS W
HO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ข.) Proxy (From
 B.) 

  


