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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy Form C 

                      เขียนที่……………………………………………………………… 

                                     Written at 

                                       วันที่…………….เดือน…………..….……..พ.ศ.…….…………… 

    Date                  Month                            Year 

(1)   ขาพเจา…………………………………………………..…….….…………...................................................................................................  

        I/We, the undersigned 

สํานักงานต้ังอยูเลขที่………………….…ถนน………………………..…ตําบล/แขวง……………..…………….……อําเภอ/เขต…………………….………… 

Office Address                                    Road                                    Sub-district                                             District 

จังหวัด…………..………………….  รหัสไปรษณีย………………….………….………….. 

Province                                        Postal Code 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ .................................................................................................................................... 

As the Custodian for 

ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 

As a shareholder of  Karmarts Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม .............................................................. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................................. เสียง ดังนี้ 

Holding a total amount of                                                         shares, and have the rights to vote equal to                                    votes as follows : 

หุนสามัญ ………………………………………………….. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................................... เสียง 

The number of ordinary share                                 shares, and have the rights to vote equal to                                                      votes 

หุนบุริมสิทธิ.....…………………………………………….. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................................... เสียง 

                The number of preference share                             shares,      and have the rights to vote equal to                                                       votes 

(2)  ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 

          (1) ……………………………….………………………………………………………………….……อายุ……………………………..……ป   

                                                                                                                                                              Age                                          years 

อยูบานเลขที่………………….…ถนน….………….……………….ตําบล/แขวง……………………………………..….อําเภอ/เขต………………..………………. 

Reside at                                Road                                          Sub-district                                                         District 

จังหวัด……………………………….……..………….รหัสไปรษณีย……..……..……………….…… หรือ 

Province                                                                 Postal Code                                                 or 

          (2) ……………………………………………………………………………………………………….….อายุ……………………………..……ป      

                                                                                                                                                                 Age                                          years 

อยูบานเลขที่………………….…ถนน….………….……………….ตําบล/แขวง……………………………………..….อําเภอ/เขต………………..………………. 

Reside at                                 Road                                        Sub-district                                                         District 

จังหวัด……………………………….……..………….รหัสไปรษณีย……..……..……………….…… หรือ 

Province                                                                 Postal Code                                                 or 

          (3) ……………………………………………………………………………………………………….….อายุ……………………………..……ป      

                                                                                                                                                                 Age                                          years 

อยูบานเลขที่………………….…ถนน….………….……………….ตําบล/แขวง……………………………………..….อําเภอ/เขต………………..………………. 

Reside at                                Road                                         Sub-district                                                            District 

จังหวัด……………………………….……..………….รหัสไปรษณีย……..……..……………….……  

Province                                                                 Postal Code                                                  

                 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 ใน 

วันจันทร ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  เลขที่  222  ถนนสีลม  เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึง 

เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

ติดอากร 20 บาท 

Affix 20 Baht Duty  
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                As my/our proxy, to attend and vote on my/our behalf at the Annual  General  Meeting  of  Shareholders for the year 2013 on Monday,  

 April 22, 2013,  at  2.00 pm.  at  Rattanakosin Room,  Narai Hotel, 222 Silom Road,  Bangkok 10500, Thailand or at any adjournment thereof  

to any other date, time and venue. 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้         

      (I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows : 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอืและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
                    authorize the proxy to vote equal to the total number of the shares held 

                               มอบฉันทะบางสวน คือ 

                                    authorize in partial as follows. 

 หุนสามัญ .............. ..................................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ................................................ เสียง 

                                                       The number of ordinary share             shares,      and having the rights to vote equal to                               votes 

 หุนบุริมสิทธิ............ ..................................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ................................................ เสียง 

                                                       The number of preference share         shares,      and having the rights to vote equal to                               votes 

รวมสิทธิออกเสียงคะแนนไดทั้งหมด ............................................. เสียง 

Total voting right                                                                       votes 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้       

      (I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows : 

  วาระท่ี     1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2555 

       Agenda  1  To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2012. 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                              (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                   (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                            เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                                 Approve                                                 Disapprove                                      Abstain 

  วาระที่      2     เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 

       Agenda   2     To acknowledge the report of the Company’s business operation results for the year 2012. 

                (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                     (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                                  Approve                                                  Disapprove                                      Abstain  

      วาระท่ี     3      เร่ืองเพื่อพิจารณา 

      Agenda  3     Matters for consideration.  

                 วาระที่     3.1   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

                     Agenda   3.1  To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of  Comprehensive  

                   Income for the year ended  December 31, 2012.     

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                              (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                   (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                            เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                                 Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
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  วาระท่ี     3.2  พิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตรวจสอบบัญชี ประจําป 2556   

    Agenda  3.2  To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2013. 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                            เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                                 Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 วาระท่ี    3.3  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และพิจารณา 

                           คาตอบแทนแกกรรมการบริษัทสําหรับป 2556 

     Agenda  3.3  To consider and elect the Directors who are retired by rotation and the remuneration for  the 

                           Company Board of Directors for 2013. 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                             การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

                                                  Appointment of whole set of directors  

                                   เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                                       Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

           Appointment of some nominees as  follows: 

  ช่ือกรรมการ ..........................................................................................................................................................................    

  Director Name 

                                   เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                                       Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

  ช่ือกรรมการ ..........................................................................................................................................................................    

  Director Name 

   เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

       Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

  ช่ือกรรมการ ...........................................................................................................................................................................    

  Director Name 

    เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

                    วาระที่    3.4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป  2555  และจายเงินปนผล 
      Agenda 3.4   To approve the allocation of the profit for the year 2012 and the dividend   

                      payment . 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                           เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                               Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 วาระท่ี    3.5  พิจารณาการอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ คร้ังที่ 1 สําหรับผูถือหุนเดิม   
     Agenda  3.5  To approve the Issuance of Warrants No.1 to the existing shareholders of the company ( KAMART-W ). 
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              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                           เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                               Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 วาระท่ี    3.6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  Agenda  3.6  To approve the increase of The Company’s registered capital . 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                           เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                               Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 วาระท่ี    3.7 พิจารณาอนุมัติการแกไข เพิ่มเติมหนังสอืบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4. 
                     Agenda  3.7  To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the  

                        company. 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                           เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                               Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 วาระท่ี    3.8  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนเพิ่มทนุ จํานวน 60,000,000  หุน 
                     Agenda  3.8 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares with amount 60,000,000  

                          shares. 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                           เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                               Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

   วาระท่ี     4    เร่ือง   อื่น ๆ  (ถามี) 

     Agenda  4   Subject  Other business (if any). 

               (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                               (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    (B)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                  เห็นดวย                                             ไมเห็นดวย                                    งดออกเสียง 

                               Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังมอบฉนัทะนี้ใหถอืวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถอื

เปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

       Voting by the proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not the 

shareholder’s voting. 
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(6) ในกรณทีี่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมกีารพิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและ

ลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร       

        In case we have not specified 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 our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

              กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถอืเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

              Any act(s) performed by the proxy in this meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to our intentions specified on this proxy 

form, shall be deemed to be the action(s) performed by ourselves in all respects. 

 

 

                          ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผูมอบฉันทะ/Grantor 

 (………………………………..……………..……….…) 

 

                          ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

          (……………….…………………….……………………) 

                           

                          ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

          (……………….…………………….……………………) 

 

 

 

 

หมายเหตุ / Remark 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน 

     ผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

     Proxy form C is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the  

     Custodian in Thailand to be in change his/her shares.  

2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

     Documents required are 

     (1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

            Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 

     (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

            Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ 

      ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

      The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares   

      to many proxies for splitting votes.  

4.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

     In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

     ตามแนบ 

     In case there is additional agenda from those mentioned earlier, they can be specified in the attached  Annex to the  Proxy Form C. 

 



 
                  
              

หนา ............. ของจํานวน ............ หนา 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of Karmarts Public Company Limited 

                ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556  ในวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556  เวลา 14.00 น.  ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  เลขที่  222  ถนน

สีลม  เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

                For the Annual  General  Meeting  of  Shareholders for the year 2013 on Monday, April 22 2013,  at 2.00 pm. at Rattanakosin Room, 

Narai Hotel , 222 Silom Road,  Bangkok 10500, Thailand  or at any adjournment thereof  to any other date, time and venue. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่…………………เร่ือง……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

      Agenda                     Subject  

           (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

           (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                       เห็นดวย ……………. เสียง         ไมเห็นดวย ........................ เสียง         งดออกเสียง ..................... เสียง 

                             Approve                  votes                Disapprove                      votes              Abstain                           votes 

  วาระที่…………………เร่ือง……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

      Agenda                     Subject  

           (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (A)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

           (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                       เห็นดวย ……………. เสียง         ไมเห็นดวย ........................ เสียง         งดออกเสียง ..................... เสียง 

                             Approve                  votes                Disapprove                      votes              Abstain                           votes 

                ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

                I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.   

 

 

                   ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผูมอบฉันทะ/Grantor 

    (………………………………..……………..……….…) 

                                                                                                      

 

                              ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

              (……………….…………………….……………………) 

                                                                                                      

 

                              ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

              (……………….…………………….……………………) 

                                                                                                      

                              ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

              (……………….…………………….….………)       


