
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูร้ะดมทุน) …… 

บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของทรัสตีผูอ้อกศุกูก) …… 
 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
- ใหร้ะบุช่ือและรายละเอียดท่ีส าคญัโครงการศุกูกท่ีจะเสนอขาย 
-  ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 
“ขอ้มูลส่วนท่ีปรับปรุงตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกไดย้ืน่ต่อส านกังาน 
ในคร้ังน้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลตามแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK  
ท่ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี    (ระบุ)           ดว้ย” 



- 2 - 
 

 

ส่วนท่ี 1 
รายการข้อมูล  

ข้อมูลเพิม่เติมท่ีส าคัญ  
ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูร้ะดมทุนหรือขอ้มูลศุกูกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 

ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญัในกรณีดงัต่อไปน้ี และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/ 
69-BASE-II&HNW-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท่ีผา่นมา  

(1)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(2)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนหยดุประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน 
(3)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ 
(4)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนท าสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมด หรือบางส่วน  

ในการบริหารงานของบริษทั 
(5)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีการร่วมทุน ควบรวมกิจการ กระท าหรือถูกกระท าอนัมี

ลกัษณะเป็นการครอบง า หรือถูกครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
(6)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีการฟ้ืนฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าใหผู้ถื้อตราสารถือเป็นเหตุใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูก 
ผิดขอ้ตกลงตามตราสาร (events of default)  

(8)  มีการผิดขอ้ตกลงในการช าระหน้ีตามตราสาร (default)  
(9)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้าง 

การถือหุน้ อยา่งมีนยัส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของทรัสตี           
ผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุน 

(10)  ตราสารหน้ีและศุกูกของทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนถูกปรับลดผลการ 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(11) ทรัสตีผูอ้อกศุกูกมีการส่งงบการเงินของกองทรัสตห์รือผูร้ะดมทุนใหส้ านกังาน 
หน่วยงานทางการ ซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลการด าเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์(ในกรณีท่ีน าส่ง 
งบการเงินหรือแบบ แสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อส านกังานแลว้ ใหถื้อวา่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตาม 
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK แลว้) 

(12)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 
(13)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั 
(14)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเพิ่มขึ้นจากท่ีเคยเปิดเผยไว ้
(15)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีแผนการลงทุนท่ีส าคญั 
(16)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนไดม้าหรือสูญเสียไปซ่ึงสัญญาการคา้ท่ีส าคญั 
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(17)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีขอ้พิพาทท่ีอาจส่งผลกระทบท าใหส่้วนของ          
ผูถื้อหุน้ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 5 

(18)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกจะมีการเพิ่มหรือลดมูลค่าการเสนอขายของศุกูกจากท่ีเคยระบุไว ้
ในโครงการ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายศุกูกซ่ึงไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการ 
โดยเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง แกไ้ข มติคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเคยอนุมติัใหอ้อกศุกูกน้ี 
ท่ีเคยระบุไวใ้นโครงการ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายศุกูกซ่ึงไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ในลกัษณะโครงการ  

(19)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกมีการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตี โดยหากศุกูกทรัสตีมีสถานะเป็นเจา้หน้ี
ของทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุน ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวดว้ย 

(20)  ขอ้มูลของทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนท่ีมีความแตกต่างจากขอ้มูลท่ีเคยเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีเคยยืน่ต่อส านกังานในคร้ังแรกอยา่งมีนยัส าคญั และมีผลต่อการตดัสินใจของ 
ผูล้งทุนท่ีมีความแตกต่างจากขอ้มูลท่ีเคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีเคยยืน่ต่อส านกังานในคร้ังแรก 
อยา่งมีนยัส าคญั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น ปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลง งบการเงิน 
มีขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 
วิธีการเปิดเผยข้อมูล 
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดงัน้ี 
   (1) แสดงรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่าว  
   (2) ใหอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีผูร้ะดมทุนเคยไดย้ืน่ต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย และใหถื้อว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-PRICING-SUKUK (ในกรณี 
ท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลดงักล่าว ให้สรุปขอ้มูล วนัท่ีเผยแพร่ และระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังาน เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเวบ็ไซต ์  
ของผูร้ะดมทุน เป็นตน้)  
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ส่วนท่ี 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 1. ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
  1.1  ใหก้รรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของ                
ผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
   “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดั 
ระวงัในฐานะกรรมการบริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) หรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
   (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูล ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  
และกระแสเงินสดของ ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ยแลว้  
   (2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) 
มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล       
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
   (3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)          
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ได้แจง้ขอ้มูล              
การประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ................................................  ต่อผูส้อบบญัชีแลว้  
ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท า      
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) 
และบริษทัยอ่ย 
   ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน/ 
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้ (ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก)  
มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดง 
ใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ี (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูล 
จากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 
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   ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้         
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
น้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”            

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง              ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

  1.2  กรรมการคนอ่ืนของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) นอกจาก 1.1 ใหล้งลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบั
เอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
   “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดั 
ระวงัในฐานะกรรมการของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่  
ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
   ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน/         
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้ (ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก)  
มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดง 
ใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ี (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิง 
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 
   ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้       
สอบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....………......................  
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ..........…..................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 



- 6 - 
 

 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง              ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
  
    * หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท าให้ 
บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบ 
หรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
(แลว้แต่กรณี) ไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือเป็นกรณีอ่ืนใด 
ท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน  

 2. ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
  ใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั  
หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูกลงลายมือช่ือ พร้อมทั้ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบั 
เอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
  “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั 
ในฐานะผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของบริษทั/ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูร้ะดมทุน/ 
ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน/ทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูกตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้ (ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก) มีความรับผิดชอบ 
ต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ  
ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 
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  ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง    
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ 
ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง              ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
 


