
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (MTN) 

(แบบ 69-BASE-PO-REIT) 

 

ผูออกตราสารหนี ้.......... (ช่ือไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหนี้) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note 

Program : “MTN”)  

- ใหระบลุักษณะสําคัญของโครงการตราสารหน้ีที่คาดวาจะเสนอขาย เชน ช่ือโครงการ ประเภท  

มูลคาเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนทั่วไป) 

วันเริ่มโครงการ และวันสิ้นสุดโครงการ เปนตน 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 

ที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ี 

ที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี

เปนความรับผิดชอบของผูออกตราสารหน้ี 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีที่ไดซื้อตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงปนับแต

วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก  

ผูออกตราสารหนีห้รือเจาของตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
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ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายตราสารหน้ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจาก

วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใชบังคับ” 

- ใหระบุคําเตือน ในกรณีการเสนอขายหุนกูในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent 

offering”) ที่ไมมีการรับประกันการจัดจําหนาย (best effort) ใหมีคําเตือนผูลงทุนเพิ่มวา “อาจมีความเสี่ยง

ที่ไมสามารถจัดตั้งกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามที่คาดไว ซึ่งการเกิดเหตุการณดังกลาวจะ

ทําใหผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได” 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

 ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการ

ขอมูล ใหแนบหนังสือรับรองที่ระบุหนาที่ในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูลตาม 

มาตรา 56 ของผูออกตราสารหน้ี รวมทั้งลักษณะของขอกําหนดสิทธิของหุนกูที่เสนอขายครั้งนี้ดังนี้  

1. ขอมูลผูออกตราสารหน้ี ระบุวาผูออกตราสารหน้ีมีลักษณะใดดังนี้ 

  1.1  ผูออกตราสารหนี้มีหนาท่ีนําสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  ผูออกตราสารหนี้ไมมีหนาที่นําสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

2. กรณีเสนอขายหุนกู ใหระบุวาขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายในคร้ังนี้เปนลักษณะใดดังนี้ 

  2.1  ขอกําหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

  2.2  ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขตามขอกําหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไมแตกตางจาก 

ขอกําหนดสิทธิท่ีเคยยื่นตอสํานักงานมาแลวไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น 

ไดเปดเผยตอสาธารณชน เวนแตเปนความแตกตางในผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ แตไมรวมถึง 

ความแตกตางของสูตรหรือวิธีการท่ีใชในการกําหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใชบังคับของ

แบบแสดงรายการขอมูลท่ีออกตามขอกําหนดสิทธิดังกลาว....................................) 

 2.3  กรณีอื่น ๆ ที่ไมเขาขายตาม 2.1 และ 2.2 
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สารบัญ  

หนา 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 2  ผูออกตราสารหน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไป 

2. วัตถุประสงคของการเสนอขายหนวยทรัสต 

3. ขอมูลอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน 

4. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

5. โครงสรางและการดําเนินงานของกองทรัสต 

6. ปจจัยความเสี่ยง 

7. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน 

8. ผูจัดการกองทรัสต 

9. ทรัสตี 

10. อัตราและวิธีการเก็บคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจากผูซื้อหนวยทรัสต หรือกองทรัสต 

11. นโยบายการกูยืมเงิน 

12. นโยบายการจายผลประโยชน และขอจํากัด 

13. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

14. การเลิกกองรีท 

กรณีเสนอขายหุนกูภายหลังจัดต้ังกองทรัสต ใหเพ่ิมเติมขอมูลดังตอไปนี้ 

15. ขอพิพาทหรือขอจํากัดสิทธิในการจัดสรรผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

16. รายการระหวางกัน 

17. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต 

18. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

สวนที่ 3  ขอมูลเก่ียวกับโครงการตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย (ถามี) 

สวนที่ 4  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดสิทธิสําหรับโครงการ MTN  
เอกสารแนบ 2 รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 
เอกสารแนบ 3 (ราง) สัญญากอต้ังทรัสต 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของผูจัดการกองทรัสต 
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
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เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจํางวดปบัญชีลาสุด และงบการเงินงวดไตรมาสลาสุด (กรณีเสนอขาย
หุนกูภายหลังจัดต้ังกองทรัสต) 
เอกสารแนบ 7 อื่นๆ 



- 6 - 

 

สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูออกตราสารหน้ีโดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ 

การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2.     ประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน และการผิดเง่ือนไข 

ในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

  

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้) 
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สวนที่ 2  

ผูออกตราสารหน้ี 
 

1. กรณีผูออกตราสารหนีมี้หนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-REIT) ตอสํานักงาน

หรือเพ่ิงยื่นแบบแสดงรายการขอมูล และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป  

ใหเปดเผยขอมูลดังนี ้

1.1 ผูออกตราสารหน้ีเปดเผยขอมูลตามที่ไดเคยเปดเผยในแบบ 56-REIT งวดปลาสุดหรือ  

แบบแสดงรายการขอมูลท่ีเคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

1.2 ใหเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหนี ้(กรณีที่ออก 

เปนตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูคร้ังกอน  

1.3 ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) โดยผูจัดการกองทรัสต สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงาน

สะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังนี้ 

(1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

 (8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 
* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี 

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห    

ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี 

1.4 ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี   

ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบ 56- REIT  

หรือแบบแสดงรายการขอมูลงวดลาสุดที่ยื่นตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบ      

หรือ highlight สวนที่แตกตางก็ได) 

 

 

 



- 8 - 

 

2. กรณีการทํา concurrent offering 

2.1  อนุญาตใหผูออกตราสารหน้ีอางอิงขอมูลจากแบบ 69–REIT ได 

2.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออก 

เปนตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตราสารหน้ีคร้ังกอนดวย 

2.3  ใหเปดเผยผลการดําเนินงานของสินทรัพยของผูออกตราสารหน้ียอนหลัง 2 ป หรือ 

หากมีขอมูลยอนหลังนอยกวา 2 ปใหเปดเผยเทาที่มี 
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สวนที่ 3  

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหนี้ท่ีจะเสนอขาย 

 ในกรณีที่โครงการตราสารหน้ีที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญท่ีควรอธิบายเพ่ิมเติม 

จากขอมูลในหนาแรก เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการตราสารหน้ีจะที่เสนอขาย ใหสรุป

ลักษณะสําคัญของตราสารหน้ีที่จะเสนอขายเพ่ิมเติมดวย เชน สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวย

สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับโครงการ MTN (master terms and conditions)  

และสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบ้ียและการชําระหน้ี ประเภทและ            

มูลคาทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาคํ้าประกัน         

(กรณีเปนการคํ้าประกัน)  เปนตน 

 กรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับการแตงตั้งมีสถานะเปนเจาหน้ีของผูออกตราสารหน้ี  

ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย1 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีที่ได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

 

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

  ใหกรรมการของผูจัดการกองทรัสตที่มีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพรอม

ประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับ

เอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี   

  “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูจัดการ

กองทรัสต ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  

หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุไวในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจาม ี

ความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดง         

ใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ 

เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบ ุ                   

ในสวนที่ 2)  

  ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให.............................................เปนผูลงลายมือช่ือกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ.......................................กํากับไว  ขาพเจาจะ

ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ* 

1. .......................................... ................................................ ................................................ 

2. .......................................... ................................................ ................................................ 

3. .......................................... ................................................ ................................................ 

4. .......................................... ................................................ ................................................ 

               ในฐานะผูจัดการกองทรัสต  และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทน

กองทรัสต (ใหแนบหนังสือมอบอํานาจจากทรัสตีมาพรอมดวย) 
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ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. ........................................... ................................................ ................................................ 
 หมายเหตุ หากในวันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนท่ีทําให

บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว            

ผูออกตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาว             ไม

สามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถ 

บังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดให                

บุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใด                    

ที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

2.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท 

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอืน่สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหน้ี

หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบ

ธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีน้ี ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอ    

ที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอมูล ใน

เรื่องนี)้” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา……..ซ่ึงขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ……………....แทน” 
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ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง …….……….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีน้ี ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก .……………..…..… ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนี้ 

เปนอยางด”ี 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. ........................................... ................................................ ................................................ 

2. ........................................... ............................................... ................................................ 
 

 


