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Agenda No. 3 To acknowledge the distribution payment to the unitholders for the fiscal year ending 31 December 2018 

วาระที� 4  พจิารณารับทราบการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 Agenda No. 4 To acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors 

หมายเหตุ: วาระที� 1 - 4 ข้างต้นเป็นวาระเพื�อรับทราบ ไม่ต้องมีการออกเสยีงลงคะแนน 

Note: Agenda Item 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required. 

วาระที� 5 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 5 To consider other matters (if any) 

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 
                                      To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
                                     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve     Disapprove    
 
(4) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและ

ไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน   
  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such 

voting be untrue and not my/our voting as an unit holders. 
 
(5) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลง

มติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ 
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 of  
               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. 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือน 

ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 

except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 
 

   ลงนาม/Signed                          ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
   (         ) 
 
 

   ลงนาม/Signed                                 ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
    (           ) 
 
 
 
หมายเหตุ : 
Remarks 
 
 

�. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบค.นี �ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั �น  

   Only foreign unit holders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C  
   

�.     หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 Evidences to be enclosed with the proxy form C are: 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
                 Power of Attorney from unit holders authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder. 
         (�)    หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

         Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian. 
 

3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหน่วยให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The unit holders shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. The unit holders may not appoint more than 
one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of unit. 
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เอกสาร หลักฐาน วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปี 2562 ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

วนัพทุธที� 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. 

 

1. การลงทะเบียน 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�

ประชมุก่อนเริ�มการประชมุได้ตั �งแตเ่วลา 9:00 น. ของวนัที� 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชมุ 222-223 ชั �น 2 ศนูย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค เลขที� 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที�สถานที�

จดัประชมุตามเอกสารแนบ 7 

2. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หรือผู้แทนผู้ถอืหน่วยที�มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายฉุบบัจริง เชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั

ข้าราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมกีารเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแบบ 5 (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายขุองผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะ และได้ลง

ชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายฉุบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบัข้อ (1) 

ข้างต้น พร้อมสาํเนาและได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  

นิติบุคคล 

(3) กรณีผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลของผู้ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

(ก) แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายฉุบบัจริงของผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 

เช่นเดียวกบัข้อ (1) ข้างต้น 

(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึ�งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสว่นราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบคุคลนั �นตั �งอยู ่ และออกมาไม่

เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอีาํนาจลงนามผกูพนันิติ

บคุคล พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื�อนิติบคุคล ผู้มีอาํนาจลง
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ลายมือชื�อผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เงื�อนไขหรือข้อจํากดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ และ

ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(4) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแบบ 5 (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื�อของผู้มอีาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถ้ามี) และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสว่นราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบคุคลนั �นตั �งอยู่ และออกมาไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล พร้อมประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื�อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลง

ลายมือชื�อผูกพนัหรือกระทําการแทนนิติบุคคล เงื�อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และ

ที�ตั �งสํานักงานใหญ่  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ�งลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามกฎหมาย 

(ค) สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึ�งเป็นผู้มอบ

ฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ (1) ข้างต้น และลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) 

ข้างต้น  พร้อมสําเนาและได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  

(5) กรณีผู้ถอืหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

(ก) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารของผู้ถือหนว่ยทรัสต์เช่นเดียวกบัข้อ (2) ข้อยอ่ย (ข) (ในกรณีผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เป็นบคุคลธรรมดา) หรือเช่นเดยีวกบัข้อ (4) ข้อยอ่ย (ข) และ (ค) (ในกรณีผู้ถือหนว่ยทรัสต์

เป็นนิติบคุคล) 

โดยมหีลกัฐานเพิ�มเตมิดงัตอ่ไปนี � 

 หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผู้ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ประกอบ

ธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

ทั �งนี �เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญั

ของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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ลายมือชื�อผกูพนัหรือกระทําการแทนนิติบคุคล เงื�อนไขหรือข้อจํากดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ และ

ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(4) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแบบ 5 (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื�อของผู้มอีาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถ้ามี) และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสว่นราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบคุคลนั �นตั �งอยู่ และออกมาไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล พร้อมประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื�อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลง

ลายมือชื�อผูกพนัหรือกระทําการแทนนิติบุคคล เงื�อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และ

ที�ตั �งสํานักงานใหญ่  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ�งลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามกฎหมาย 

(ค) สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึ�งเป็นผู้มอบ

ฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ (1) ข้างต้น และลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) 

ข้างต้น  พร้อมสําเนาและได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  

(5) กรณีผู้ถอืหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

(ก) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารของผู้ถือหนว่ยทรัสต์เช่นเดียวกบัข้อ (2) ข้อยอ่ย (ข) (ในกรณีผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เป็นบคุคลธรรมดา) หรือเช่นเดยีวกบัข้อ (4) ข้อยอ่ย (ข) และ (ค) (ในกรณีผู้ถือหนว่ยทรัสต์

เป็นนิติบคุคล) 

โดยมหีลกัฐานเพิ�มเตมิดงัตอ่ไปนี � 

 หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผู้ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ประกอบ

ธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

ทั �งนี �เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญั

ของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

  เอกสารแนบ 6 
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3. วิธีการมอบฉันทะ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ จํานวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 5 ดงันี � 

(1) แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั�วไป 

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�กําหนดการลงมติวาระตา่ง ๆ จากผู้มอบฉนัทะ 

(3) แบบ ค. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจําปี 2562 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้

โดยดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเทา่นั �น ดงันี � 

(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั�วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเทา่นั �น 

(ข) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�ปรากฏชื�อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์จะต้องใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์โดยในกรณีที�เลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ

ของบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ให้ระบชืุ�อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบ

ฉนัทะ โดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

(3) ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆา่ลงวนัที�ที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(4) จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทั �งเอกสารแนบหรือหลกัฐานตา่ง ๆ โดยสง่มาที�  

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

ที�อยู ่591 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ภายในวนัที� 19 เมษายน 2562 หรือนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที�ลงทะเบียน ณ สถานที�ประชุม ก่อนเริ�มประชุมอย่าง

น้อยครึ�งชั�วโมง 

ทั �งนี � ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหนว่ยทรัสต์โดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะ

เพียงส่วนน้อยกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งเป็นผู้ลงทุน

ตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 


