นโยบายการรับเรื องร้ องเรีย นและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต
(Whistle Blowing Policy)
บริ ษทั ปทุมรักษ์ ยึดมันทีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความซือสัตย์ และมีจริ ยธรรม ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องอย่าง
เคร่ งครัด บริ ษทั คาดหวังว่ากรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานจะยึดมันและปฎิบตั ิตามในหลักการดังกล่าวด้วยความมุ่งมัน คณะกรรมการบริ ษทั จึง
ได้อนุมตั ิและนํานโยบายการรับเรื องร้องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต ฉบับนี9 มาใช้ปฎิบตั ิและเพือเป็ นช่องทางให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ตต่อบริ ษทั ฉ้อโกงในสาระทีเป็ นสําคัญ เช่น
การกระทําทีผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริ ษทั และผิดต่อจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพือช่วยกันปรับปรุ งแก้ไขหรื อดําเนินการ
ให้เกิ ดความถูกต้อง เหมาะสมโปร่ งใส และยุติธรรมต่อไป อีกทั9งเพือเป็ นการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้ง
เบาะสดังกล่าวอีกด้วย
โดยบริ ษทั จะรับฟังทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายกําหนดระยะเวลาดําเนิ นการที
เหมาะสม รักษาความลับ และจะดําเนินการอย่างระมัดระวัง และบริ ษทั กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั และสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเป็ น
หน่วยรับข้อร้องเรี ยน
วัตถุประสงค์
1. เพือเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ีพบเห็ น สงสัย หรื อได้รับผลกระทบจากการกระทําที ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทําที ส่ อถึงการทุจริ ต
หรื อพฤติกรรมทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ผูแ้ จ้งเรื องร้องเรี ยนได้มีช่องทางในการร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสมายังบริ ษทั
2. เพือให้การดําเนิ นการเกี ยวกับความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรื อข้อร้ องเรี ยนต่างๆ มีกระบวนการที ชัดเจน เหมาะสม มี
ประสิ ทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตามมาตราฐานสากล
3. กําหนดช่องทางทีปลอดภัยและเป็ นความลับในการแจ้งข้อร้องเรี ยน เพือปกป้ องผูแ้ จ้งเรื องร้องเรี ยนให้สามารถให้ขอ้ มูลในเรื องทีตน
กังวลใจได้อย่างมันใจ
4. เพือกําหนดมาตราฐานในการเก็บรักษาความลับ ปกป้ องและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และพยานบุคคลทีเกียวข้องกับการร้องเรี ยน ไม่ให้
ถูกละเมิดสิ ทธิ
ขอบเขต
-

นโยบายนี9ให้ใช้บงั คับกับบุคคลภายนอก กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั

-

นโยบายนี9ครอบคลุมการกระทําผิดและการทุจริ ต (ทั9งทีปรากฎแล้วหรื อสงสัย) ซึงเกียวข้องกับผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูข้ ายสิ นค้า/บริ การ
เจ้าหนี9 ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ กรรมการและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอืนๆ ซึงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั

คํานิยาม
การกระทําผิด หมายถึง การกระทําหรื อละเว้นการกระทําใดๆ ของผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ซึ งเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณ
ข้อบังคับการทํางาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
การทุจริ ต หมายถึง การทําโดยเจตนาเพือแสวงหาผลประโยชน์ทีมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรื อผูอ้ ืน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
-

การตกแต่งรายงาน การจัดทํารายงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นรายงานทางการเงินและรายงานทีไม่ใช่ทางการเงิน โดยเจตนาให้ผใู ้ ช้งาน
เข้าใจผิด ซึงอาจทําได้ท9 งั การละเว้นหรื อการแสดงรายงานต่างๆ ของบริ ษทั ไม่ถูกต้องตามความจริ ง
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-

การใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ในทางไม่เหมาะสม

-

การคอร์ รัปชัน การใช้อาํ นาจทีได้มาโดยหน้าทีเพือแสวงหาผลประโยชน์ทีมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง หรื อ
ผูอ้ ืน

บุคคลทีเกียวข้ องและหน้ าที
• ผูแ้ จ้งเรื องร้องเรี ยน ได้แก่ ผูท้ ีพบเห็น ทราบ หรื อสงสัยโดยสุ จริ ตไม่วา่ ตนเองจะได้รับความเสี ยหายหรื อไม่ก็ตามว่า กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั หรื อบุคคลใดๆ ทีกระทําการแทนบริ ษทั มีการประพฤติผิดตามกฎระเบียบ กฎหมาย หรื อนโยบาย
ของบริ ษทั
• ผูร้ ับเรื องร้องเรี ยน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร เลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยผูร้ ับ
เรื องร้องเรี ยนดังกล่าวมีหน้าทีต้องส่งเรื องร้องเรี ยนทีได้รับให้ผปู ้ ระสานงานเรื องร้องเรี ยนเพือดําเนินการต่อไป
• ผูป้ ระสานงานเรื องร้องเรี ยน ได้แก่ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อผูท้ ีได้รับแต่งตั9งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีหน้าทีรวบรวม
พิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื9องต้น และส่ งเรื องร้องเรี ยนให้กบั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลบันทึกความคืบหน้าและผลสรุ ป ติดตามและปรับเปลียนสถานะของเรื องร้องเรี ยน ให้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม
• ผูถ้ ูกร้องเรี ยน ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั หรื อบุคคลใดๆ ทีกระทําการแทนบริ ษทั ทีถูกร้องเรี ยน หรื อ
กล่าวหาโดยผูแ้ จ้งเรื องร้องเรี ยนว่า มีพฤติกรรมผิดต่อกฎระเบียบ กฎหมาย หรื อนโยบาย
• ผูต้ รวจสอบและพิจารณาข้อร้องเรี ยน
1) กรณี ทีเป็ นการร้องเรี ยนเกียวกับการประพฤติผิดในลักษณะฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบต่างๆ ของ
บริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ หาร (Ex.com) เป็ นผูต้ รวจสอบข้อร้องเรี ยน
2) กรณี ทีเป็ นการร้องเรี ยนเกียวกับการประพฤติผิดในลักษณะการทุจริ ต ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ รวจสอบ
เรื องร้องเรี ยน
3) กรณี ทีฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผูถ้ ูกร้องเรี ยนให้คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เป็ นผูต้ รวจสอบเรื องร้องเรี ยน
4) กรณี ทีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท เป็ นผูถ้ ูก ร้ องเรี ยน กํา หนดให้ค ณะกรรมการบริ ษทั (BOD) จะเป็ นผู ้
ตรวจสอบเรื องร้องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
• ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื องร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที เห็ นว่าเหมาะสม
ดังนี9
-

เว็บไซด์บริ ษทั www.patrangsit.com

-

E-mail คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@patrangsit.com

-

E-mail เลขานุการบริ ษทั Secretary@patrangsit.com

-

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ปทุมรักษ์ จํากัด 733/345 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
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กระบวนการเมือได้ รับข้ อร้ องเรียน
• ผูร้ ้องเรี ยนควรกรอกข้อมูลใน แบบแจ้งเรื องร้องเรี ยน/เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต (ตามเอกสารแนบ 2) ไว้ อย่างเพียงพอ
เท่าทีจะกระทําได้ เพือให้สามารถนําไปสอบหาข้อเท็จจริ งได้ เช่น บุคคลทีเกียวข้อง ลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์ วันที
และข้อมูล นอกจากนี9ผรู ้ ้องเรี ยนควรเปิ ดเผย ชือ ทีอยูข่ องตนเองหรื อช่องทางการติดต่ออืนๆ เพือให้บริ ษทั สามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมได้
• บริ ษทั มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดําเนิ นการรวบรวมข้อเท็จจริ ง ทีเกี ยวข้องกับการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามนโยบาย
ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยพิจารณาความเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื9องต้น เก็บรวบรวม
ข้อมูล บันทึกความคืบหน้า และผลสรุ ป ติดตามสถานะของเรื องร้องเรี ยน และรายงานข้อเท็จจริ งต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อผู ้
ทีต้องเป็ นผูต้ รวจสอบเรื องร้องเรี ยน (ตามเนื9อหา บุคคลทีเกียวข้องและหน้าที)
• ผูต้ รวจสอบเรื องร้องเรี ยน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาสื บสวนและเรี ยกผูท้ ี ถูกร้องเรี ยน รวมถึงผูท้ ีเกียวข้อง ได้รับทราบข้อกล่าวหา และ
พิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหลักฐานเพิมเติ มที แสดงให้เห็ นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอันทุ จริ ตต่อคณะ
กรรมการบริ หาร
• หากผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริ ตนั9นจริ ง ผูก้ ระทําการทุจริ ตไม่ว่าจะเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ถือว่าเป็ นการ
กระทําผิดนโยบายการต่อต้านทุจริ ต คอรัปชัน จรรยาบรรณธุ รกิจ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษทั
กําหนดไว้ โดยคําตัดสิ นของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็ นอันสิ9 นสุ ด และหา
การกระทําทุจริ ตนั9นเป็ นการกระทําทีผิดต่อกฎหมายผูก้ ระทําผิดนั9นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย
ในกรณี ทีฝ่ ายตรวจสอบภายในพบว่ามีบุคคลอืนเป็ นผูร้ ่ วมกระทําการ สนับสนุนการกระทํา จ้างวาน หรื อสังการเกียวกับ
เรื องร้องเรี ยนด้วย ให้ถือว่าบุคคลอืนนั9นเป็ นผูถ้ ูกร้องเรี ยนด้วย
• การรายงานผล ฝ่ ายตรวจสอบภายมี หน้าที ในการรายงานผลต่อกรรมการอิสระ ซึ งจะปฏิ บตั ิหน้าที สอบสวนข้อเท็จจริ ง และ
พิจารณาข้อร้องเรี ยน กําหนดมาตราการดําเนินการเพือระงับการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นอกจากนี9 ยงั มีหน้าทีกํากับดูแลการ
ดําเนินการเรื องร้องเรี ยนแล้วเสร็ จภายในเวลาทีเหมาะสม
มาตราการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลทีเกียวข้ อง
บริ ษทั กําหนดมาตราการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนตามหลักเกณฑ์ ดังนี9
1. บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผย ชือ สกุล ทีอยูแ่ ละข้อมูลอืนใดทีสามารถระบุตวั ตนของผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส รวมถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั9งนี9ผแู ้ จ้งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส สามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้
หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั9นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้บริ ษทั สามารถรายงานความคืบหน้าและชี9แจง
ข้อเท็จจริ งให้ได้ทราบ
2. บริ ษทั จะเก็บข้อมูลทีเกียวข้องไว้เป็ นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการตรวจสอบเรื องร้องเรี ยนเท่านั9นทีจะ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั9งนี9ผไู ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าทีทีเกียวข้องกับเรื องร้องเรี ยน มีหน้าทีเก็บข้อมูล ข้อร้องเรี ยน และ
เอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอืนที ไม่เกี ยวข้อง เว้นแต่จาํ เป็ นต้อง
เปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสเป็ น
สําคัญ
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การรักษาความลับ
ผูท้ ีเกียวข้องในการรับร้องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต ต้องเก็บรักษาข้อมูลทีได้รับมาไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่
บุคคลหนึงบุคคลใด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามความจําเป็ นในการปฏิบตั ิงานเท่านั9น หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามทีกฎหมายกําหนด
บทลงโทษ
ผูใ้ ดกระทําการใดโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฎิบตั ิตามระเบียบนี9 รวมทั9งมีพฤติกรรมทีกลันแกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินยั หรื อ
เลือกปฎิบตั ิ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนืองมาจากการร้องเรี ยน ต่อผูแ้ จ้งเรื องร้องเรี ยน หรื อบุคคลทีเกียวข้องกับเรื องร้องเรี ยนกับระเบียบนี9 ถือว่าผู ้
นั9นกระทําผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูท้ ีได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่ง
และทางอาญาหรื อตามกฎหมายต่อไปด้วย
นโยบายทีเกียวข้ อง
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนควรอ่านทําความเข้าใจนโยบาย ฉบับนี9 ร่ วมกับนโยบายและคู่มืออืนๆ ของบริ ษทั ดังนี9
(1.) นโยบายกํากับดูแลกิจการ
(2.) ประมวลจรรยาบรรณ
(3.) ข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั
(4.) นโยบายการรับเรื องร้องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต
11. การทบทวนนโยบาย
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะทบทวนและปรับปรุ งนโยบายฉบับนี9ตามความจําเป็ นและเหมาะสม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั9ง

(นายสุวงศ์ แย้มสอาด)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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เอกสารแนบ 1

ตัวอย่ างของตัวบ่ งชีการทุจ ริต (Fraud Indicator)
ตัวบ่งชีการทุจริ ตต่อไปนีเป็ นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ตวั บ่งชีการทุจริ ตทังหมด
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตที$เปลีย$ นไป เช่น การใช้ รถ เครื$ องประดับ ที$อยูอ่ าศัย หรื อเสือผ้ าที$มีราคาแพง
2. มีปัญหาหนีสินส่วนตัว
3. อัตราการลาออกสูง โดยเฉพาะหน่วยงานที$ง่ายต่อการทุจริ ต
4. ไม่ยอมให้ ใครมาช่วยทํางาน
5. ขาดการแบ่งแยกหน้ าที$ โดยเฉพาะในหน่วยงานที$ง่ายต่อการทุจริ ต
6. ไม่เต็มใจที$ให้ ข้อมูลกับผู้ตรวจสอบ
7. การตัดสินใจ/การบริ หารงานถูกครอบงําโดยบุคคลหรื อกลุม่ คนเล็ก ๆ
8. แสดงอาการดูหมิ$นหน่วยงานด้ านการกํากับดูแล
9. สภาพแวดล้ อมการควบคุมมีความอ่อนแอ
10. บุคลากรด้ านการบัญชีขาดหรื อไม่มีประสบการณ์ในหน้ าที$
11. มีการเปลีย$ นแปลงในเลขที$บญ
ั ชีธนาคารบ่อยครัง
12. เปลีย$ นแปลงผู้สอบบัญชีบอ่ ยครัง
13. ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทถูกขายในราคาตํ$ากว่าราคาตลาด
14. การใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที$มีความซับซ้ อน
15. ใช้ นํายาลบคําผิดจํานวนมากและมีการลบข้ อมูลอย่างผิดปกติ
16. ใช้ สาํ เนาเอกสารแทนเอกสารต้ นฉบับ
17. ใช้ ตรายางเพื$อลงลายมือชื$อแทนการลงนามจริ ง
18. ลายเซ็นหรื อลายมือแตกต่างจากเดิม
19. รายการต่างๆ ถูกสร้ างโดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิอย่างเหมาะสม
20. การเปลี$ยนแปลงในระยะเวลาอันสันของยอดคงเหลือของสินค้ าคงเหลือ ส่วนต่างของสินค้ าคงเหลือ หรื ออัตรา
การหมุนเวียนของสินค้ าของเหลือ โดยไม่สามารถอธิบายได้
21. บัญชีแยกประเภทไม่สามารถกระทบยอดตรวจกับบัญชีคมุ ยอดได้
22. การใช้ บญ
ั ชีพกั อย่างต่อเนื$องเป็ นประจํา
23. การบันทึกบัญชีทวั$ ไปอย่างไม่เหมาะสมหรื อผิดปกติ
24. จํานวนการพยายามเข้ าถึงระบบสารสนเทศที$ล้มเหลวสูงกว่าค่าเฉลีย$
25. ระบบด้ านสารสนเทศถูกเข้ าถึงในช่วงนอกเวลาทําการหรื อเข้ าจากสถานที$ภายนอก

เอกสารแนบ 2

แบบแจ้ งเรื&อ งร้ อ งเรียน/เบาะแสการกระทําผิด และการทุจ ริต
COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FROM
วันที$ในรายงาน______________________
Date of report

ชื$อ – นามสกุล (เลือกที$จะไม่เปิ ดเผยได้ )________________________________________________________________________________
Whistleblower’s name (Optional)

ที$อยู่ / แผนก______________________________________________________________________________________________________
Address/Department:

หมายเลขโทรศัพท์_____________________________________________ E-mail______________________________________________
Telephone

วันที$เกิดหรื อพบเห็นการกระทําผิด : ___________________________________________________________________________________
Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered)

โปรดระบุรายละเอียดเรื$ องร้ องเรียนของท่าน หรื อ ลักษณะการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ชื$อ-นามสกุล ตําแหน่งของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล และมูลเหตุที$ทาํ ให้ ทา่ นเชื$อว่ามีสว่ นเกี$ยวข้ องกับเหตุการณ์
Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

มูลค่าของเงินหรื อทรัพย์สนิ ที$เกี$ยวข้ อง / ประมาณการความเสียหายที$คาดว่าจะเกิดขึน (ถ้ ามี)
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

