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ตอนน้ีมคีวามชัดเจนข้ึนเร่ืองข�อมูลชุมชน ใครอยู�ตรงไหน 
ทาํอะไรบ�าง ซึง่แต�ก�อน “เหมือนเรารู� แต�จรงิๆ เรารู�ไม�หมด 
แต�ก�อนใครมาถามอะไรเก่ียวกบัชุมชนต�องนกึก�อน เด๋ียว
นีใ้ครถาม ตอบได�ทนัที” และยังทําให�ได�รู�ว�าในชุมชนมีคน
ทีม่คีวามสามารถในการงานหลายอย�าง  
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 ตลาดเกาอยูในเขตเทศบาลเมืองนราธวิาส 
เปนชุมชนท่ีเพ่ิงแยกตัวออกไปจากชมุชนกาแลตาแป 
เมือ่ป 2549 นีเ้อง โดยมีถนนสายแคบๆ ทีท่อด
ลงสู สะพานขามไปเกาะกลางน้ําของชุมชน          
กาแลตาแปเปนเสนแบงเขตชุมชน 

 เชนเดยีวกบัชมุชนในเมอืงทัว่ไป ตลาดเกา
ทีม่ปีระชากรท่ีอยูจรงิในชมุชนราว 800 คน จาก 
148 ครอบครวั มวีถิทีีต่างคนตางอยู ตางดิน้รน
ทาํมาหากินไปแตละวนั โดยแตละคนมักมีหลาย
อาชีพ สวนใหญเปนการรบัจางตามฤดูกาล ทัง้งาน
ทีเ่ก่ียวของกบัการประมงและการแปรรูปอาหาร 
และงานรบัจางทัว่ไป

“ห�องแถวเก�าๆ เรียงติดกันริมถนนสายแคบๆ 
ขนานไปกับแม�นํา้บางนรา

ทีป่ลูกสร�างแตกต�างกันตามใจชอบ
 บ�างเป�นประตูไม�บานพับแบบโบราณ

บ�างเป�นประตูเหล็กสมัยใหม� 
สะท�อนความเป�นชุมชนเก�า
ทีเ่ติบโตแบบไร�การวางแผน 

ทีต่�างคนต�างอยู� ต�างทํามาหากิน
 แม�บ�านเรือนจะอยู�ชดิติดกัน
 แต�กเ็หินห�างแทบไม�รู�จกักัน”

 นอกจากการหาเลีย้งชพีเปนรายคนแลว 
ชาวบานตลาดเกาสวนหนึง่ไดพยายามรวมตวักัน
เปนกลุมหารายไดเสรมิ เชน กลุมแดนเซอร หรอื
กลุมทําโลง นอกจากนี้ตลาดเกายังมีกิจกรรม
สาํหรับเยาวชน ทีไ่ดรบัการสนับสนุนจากเทศบาล
จนสรางชือ่เสยีงใหกบัชมุชนไมนอย คอื การทาํ
คายมวย และฟุตบอลเด็ก นอกจากน้ียงัมีกลุม   
ชารีกตัมาต ีหรือกลุมฌาปนกิจ ทีช่าวบานแทบ
ทัง้หมดในชมุชนเขารวมเปนสมาชกิ  
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ป�ที ่1 

 กลุมออมทรัพยและรานคาลอยฟาชมุชน
ตลาดเกา อ. เมอืง จ. นราธวิาส ทีเ่กิดขึน้จากการ
วเิคราะหขอมูลชุมชน ทีพ่บวาชาวบานหาเชากิน
คํ่าจากอาชีพประมงและกิจการตอเน่ืองจาก
ประมง ทกุๆ ปมฤีดมูรสมุราว 3-4 เดอืน ทีช่าว
บานตองประสบปญหาหนีน้อกระบบ เพือ่การใช
จายในครวัเรอืน เนือ่งจากงานลดลง กวาจะใชคนื
ไดกต็องชวงหมดหนามรสุม ทีส่ามารถทาํประมง
ได พอหนามรสุมก็เริ่มตนเปนหนี้ใหมอีก 
หมนุเวยีนกนัเชนนีท้กุป

  เวทวีเิคราะหปญหาชุมชนจึงไดขอสรปุวา
หากคนในชุมชนสามารถรวมกนัออมเงิน จนเกดิ
แหลงทุนใหกับตัวเองได ก็จะลดปญหาหนี้นอก
ระบบลงไดบาง จงึเปนทีม่าของกลุมออมทรพัย
และรานคาลอยฟาบานตลาดเกา

 เปาหมายของการต้ังกลุมฯ เพ่ือสงเสริม
การออม และจัดซ้ือส่ิงของจําเปนใหกับสมาชิก   
ไดใชในราคาถกู ทัง้ยังสามารถผอนชําระไดดวย   
แตเน่ืองจากชุมชนไมมีสถานที่สําหรับเปดเปน   
รานคา จงึปรบัใหเปนรานคาลอยฟา ตามขอเสนอ
ของผูเขรวมประชุมเวทีวิเคราะหขอมูลชุมชน 
กลาวคือ ไมตองซื้อสินคามาเก็บไวแบบรานคา

ทีม่าของโครงการ

ทัว่ไป หากทุกเดือนจะมใีบรายการส่ังซือ้สนิคาไป
สอบถามความตองการจากสมาชิก โดยเลอืกเอา
สนิคาหลกัๆ ประมาณ 4-5 รายการเทานัน้ แลว 
กลุมฯ ไปดําเนินการจัดซื้อมาแจกจายใหกับ
สมาชิกตามวนัเวลาท่ีตกลงกนั 

 แมกลุมฯ จะเอากาํไรเพือ่ใชในการบรหิาร
จดัการรานคาลอยฟาบาง แตโดยรวมสนิคาทีซ่ือ้
เปนจํานวนมากเชนน้ี ก็ยังราคาถูกกวาการซื้อ
ปลีก ทัง้น้ี สนิคาท่ีมรีาคาสงู สมาชิกสามารถผอน
จายไดดวย โดยตองมีสมาชิกอ่ืนมาคํ้าประกัน      
2 คน

 กลุมฯ เร่ิมตนดําเนนิงานดวยสมาชกิเพยีง 
30 ครอบครวัเทาน้ัน โดยสมาชิกแตละคนตอง



444444

ออมตอเน่ืองเดือนละไมตํ่ากวา 50 บาท จน
ปจจบุนั กลุมฯ มสีมาชิกรวม 71 คนแลว นบัเปน
สดัสวนไดถงึคร่ึงหนึง่ของจาํนวนครวัเรือนท้ังหมด
ในชมุชนแลว

 สาํหรบัการบรหิารจัดการรายไดจากรานคา 
ลอยฟาน้ัน หลังจากหักเงนิซะกาต 2.5% หรือการ
ทาํบญุใหกบัผูนาํศาสนา และผูดอยโอกาสรวม 8 
ประเภทในชมุชน จาํนวน 2.5% แลว จะปนผล
ใหผูถือหุน 70% และใหกับคณะทํางานรานคา
ลอยฟา 20% ทีเ่หลอือีก 10% เปนทุนสํารองของ
กลุม สวนเงนิสนับสนุนการจดัซ้ือสินคารอบแรกท่ี
ไดรบัจาก LDI จาํนวน 200,000 บาท ใหถอืเปน
หุนของชมุชน ทีต่องไดรบัการปนผลคืนสูชมุชนใน
รปูกองทนุสาธารณะประโยชนของชุมชน ใชเพ่ือ
การจดัสวสัดกิารและกจิกรรมสาธารณะใหกบัคน
ชมุชน ทัง้น้ี จะจัดทาํในรปูแบบใดน้ัน ใหอยูภายใต 
การพจิารณา และจดัการของคณะกรรมการรานคา 
ลอยฟารวมกบัคนในชมุชน 

ป�ที ่2

  ในปที่ 2 นี้ ชาวบานไดเสนอขอการ
สนบัสนนุกลุมเลีย้งปลากะพงในกระชงั เพราะปลา
กะพงเลีย้งงาย โตเรว็ ขายไดราคาดี และเปนที่
ตองการอยางมากทั้งตลาดในและนอกประเทศ 
ประกอบกับเปนการทํางานบนฐานทุนความ
ชาํนาญในการเลีย้งปลากะพงทีช่าวบานมอียูแลว 
อีกทั้งทําเลที่ตั้งของชุมชนที่อยู ติดกับแมนํ้า       
บางนรา เหมาะแกการเล้ียงปลากระชัง แตเหตทุี่
ตองขอการสนับสนุนจากโครงการน้ัน เพราะ
ปจจบุนัตนทนุในการเลีย้งปลากะพง ทัง้การทํา



555

กระชงั คาพนัธุปลา และคาอาหารปลา ไดสงูขึน้
จนทําใหชาวบานหลายคนไมสามารถท่ีจะลงทุน
เล้ียงเองตามลาํพงัได   

 โครงการใหการสนับสนุนดานวัสดุทํา
กระชังปลาทั้งหมด โดยสมาชิกตองออกแรงทํา
กระชังกันเอง สวนพนัธุปลา และคาอาหารปลา
นัน้ โครงการออกใหครึง่หนึง่ ทีเ่หลอืสมาชิกตอง
ระดมทุนกันเอง โดยทําในรูปการขายหุนๆ ละ 
100 บาท แตไมใหซือ้เกนิคนละ 100 หุน เพือ่
กระจายการถอืหุนใหกบัคนจาํนวนมากในชมุชน 
และปองกันไมใหคนท่ีมฐีานะ มเีงินมากอยูแลว 
เขามาครอบงาํกลุมฯ ผานการถอืหุนในสัดสวนที่
สงูกวาสมาชกิคนอ่ืนๆ มากเกนิไป

 การเลีย้งปลากะพงในรอบแรกนัน้เริม่เลีย้ง
เพยีง 5 กระชงั และกลุมฯ เพิง่จบัปลาท่ีเลีย้งรอบ
แรกขายเมือ่ปลายปทีผ่านมานีเ้อง ผลกําไรท่ีได
เปนทีน่าพอใจจน จนทาํใหกลุมฯ กาํลงัเตรยีมตัว
จะเล้ียงปลาในรอบที ่2 อกี โดยจะเร่ิมเลีย้งหลงั
หมดหนามรสมุนี ้ซึง่ขณะนีม้ผีูสนใจลงหุนเลีย้ง

ปลาเพิม่ขึน้เปน 10 กระชัง จากผูลงหุนทัง้หมด 
20 รายแลว 

 สําหรับการจัดสรรรายได ที่ เกิดจาก
โครงการน้ัน หลังจากหกัเงินซะกาต จาํนวน 2.5% 
แลว รายไดทีเ่หลอืปนผลใหผูถอืหุน 60% ใหผูทาํ
หนาทีเ่ลีย้งปลา 30% และอีก 10% ใหกบัคณะ
ทาํงานโครงการ สวนเงินสนับสนุนจาก LDI ใน
สวนท่ีเปนคาพนัธุปลา และคาอาหารเลีย้งปลา  
ใหถอืเปนหุนของชมุชน ทีต่องไดรบัการปนผลคนื
สูชมุชนในรูปกองทนุสาธารณะประโยชนของชุมชน 
ใชเพ่ือการจดัสวัสดิการและกจิกรรมสาธารณะให
กบัคนชมุชนเชนเดยีวกับกจิกรรมรานคาลอยฟา
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 ธรรมชาตขิองชมุชนเมืองแบบตลาดเกา 
ทีฐ่านะทางเศรษฐกิจของชาวบานอยูในระดับหา
เชากินค่ํา การหาคนมาทาํโครงการทีม่กีระบวนการ
คอนขางนาน อกีทัง้ตองทาํงานเอกสารทีช่าวบาน
ไมคุนเคย นบัเปนเรือ่งไมงาย เมือ่ไดคนทาํงานมา
แลว การเรียกรองใหคณะทํางานเหน็แกสวนรวม 
เสียสละเวลา แตกระทบเวลาในการทาํมาหากนิ
สวนตัว การเรียกรองอาจไมใชวิธีที่ไดผลดีพอ 
โครงการจงึตองปรับวิธทีาํงานใหเหมาะกบัเวลา 
และวถิหีาเชากนิคํา่ของชุมชนชาวเมอืง   

กระบวนการทํางาน

การหาคนทํางาน

 ผูประสานงานพ้ืนที่ใหภาพยอนหลังวา    
ในชวงแรกที่เขามาในพื้นท่ี เพ่ือทําความเขาใจ
โครงการ และหาอาสาสมคัรมารวมกนัเกบ็ขอมลู
ชมุชนน้ัน เปนไปดวยความยากเย็น เริม่จากตดิตอ
ประธานชมุชนและกลุมผูนาํในชุมชน ซึง่ไดรบัการ
ชีเ้ปาไปยังคนอ่ืนๆ ตอไปเร่ือยๆ ผูประสานงานฯ 
ตองไปพดูคยุกบัคนแลวคนเลาตามการบอกตอๆ 
กนัไปนัน้ และนอยคนนักทีจ่ะยอมเขามารวมงาน
กบัโครงการในการชวนครัง้แรก ดวยเหตผุลคลาย
กนัวาไมมเีวลา
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 นอกจากเสาะหาคนสนใจโครงการโดยการ
ตดิตอผานแกนนาํชมุชนแลว ผูประสานงานพืน้ที่
ยังคนหาดวยตัวเองดวย โดยพาตัวไปเขารวม
กจิกรรมของกลุมคนในชมุชนเลย เชน ไปวิง่ออก
กําลังกายบริเวณชายหาด เพ่ือพบปะกับกลุม
เยาวชนท่ีไปว่ิงออกกาํลังกาย หรือไปเยีย่มคาย
ซอมมวย โดยหวังจะไดคนมารวมงานจากทีต่างๆ 
เหลาน้ัน จนในท่ีสดุก็ไดอาสาสมคัรมา 5 คน ทัง้น้ี 
ปญหารวมของคนในชมุชน คอื ไมคอยมเีวลาวาง 
หรือพอมีบางก็มักไมตรงกัน เนื่องจากความท่ี
แตละคนตางทาํการงานอาชพีกันอยางหลากหลาย 
ทาํใหมกีารเขาๆ ออกๆ ของอาสาสมคัรอยูเสมอ 

 เมือ่ถึงขัน้การหาคณะทาํงานโครงการ แม
จะไดรายชือ่มาครบ 15 คน แตดวยเงือ่นไขเรือ่ง
เวลาวางของแตละคน ประกอบกับขั้นตอน
ยาวนานของกระบวนการทาํโครงการ กวาจะได
เห็นรูปธรรมท่ีจบัตองได ทาํใหสดุทายเหลือคณะ
ทาํงานท่ีทาํงานตอเนือ่งเพียง 7 คนเทานัน้

ฝ�าด�านข้ัวการเมือง          
ในชุมชน 

 นอกจากปญหาการหาคนทํางานยาก 
เพราะแตละคนไมคอยมีเวลาวางแลว สถานการณ
ในชมุชนตลาดเกายังซับซอนดวยเรือ่งขัว้การเมอืง
ทองถิน่อกีดวย 

 ปรชีา บอืราเฮง หรอืแบดลุ หนึง่ในคณะ
ทาํงานโครงการ ไดเลายอนหลงัถงึวนัทีผู่ประสาน
งานพืน้ทีเ่ขามาติดตอตนเรือ่งโครงการนี ้วา ตอน
แรกตนไดปฏเิสธไปวาไมสะดวกเขารวมโครงการ 
แตผูประสานงานพืน้ทีก่ย็งัมาชวนคุยอยูเรือ่ยๆ ที่
รานซอมมอเตอรไซคของตน ซึง่เปนศนูยประสาน
งานชุมชนดวย ทัง้น้ี เหตทุีต่นปฏิเสธไปในตอน
แรก เพราะไมแนใจวาโครงการนีม้ทีีม่าอยางไร มี
เปาประสงคแอบแฝงทางการเมอืงหรอืไม อกีทัง้
ตองการพสิจูนความมุงมัน่ของผูประสานงานพ้ืนท่ี
ดวยวามคีวามจรงิจงัและจรงิใจกบัชมุชนแคไหน 
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ปรับวิธกีารทํางาน
  

 เมือ่ไดคณะทํางานโครงการแลว การจัด
ประชุมแตละคร้ังของโครงการไมวากับชาวบาน
ทัว่ไป หรอืระหวางคณะทํางานดวยกันเอง มกัพบ
กบัความยากลาํบากในการหาคนเขารวมประชมุ 
ดวยเร่ืองเวลาวางท่ีหายากของคนเมือง การ
ประชมุหลายครัง้มกัลงเอยดวยการเริม่ประชมุไป
กอนกับคนจํานวนไมมาก ระหวางการประชุม
ดาํเนนิอยูกจ็ะมคีนเขาๆ ออกๆ ตลอดเวลา เพราะ
ต องออกไปทําภารกิจส วนตัว จนสุดท าย               
ผูประสานงานตองคอยตามไปชี้แจงเน้ือหาการ
ประชุมเพิ่มเติมแกคนที่ไมไดอยูรวมการประชุม  
จนจบอยูเสมอ  

 เพ่ือแกปญหาเวลาวางไมตรงกนัของคณะ
ทาํงานโครงการ ทาํใหเรียกประชมุยาก ผูประสาน
งานพืน้ทีไ่ดปรบัจากการประชมุพรอมกันเปนการ
ตระเวนคยุเปนกลุมยอยๆ ตามท่ีและเวลาตางๆ 
เชน กบัผูนาํศาสนา กรรมการมัสยดิ ไปคุยกนัหลัง
เวลาละหมาด กับแกนนําชุมชนและผูอาวุโสใน
ชมุชน ไปคุยตามรานน้ําชา กลุมแมบานตองคุย
ขณะทําขาวเกรียบ เชนเดยีวกบักลุมอาชีพอ่ืนๆ ก็
ตองตามไปคยุถงึที่ๆ  พวกเขาทํางานกนัเลย ขณะ
ทีก่ลุมเยาวชนนัน้ ตองตามไปรวมกิจกรรมกบัพวก
เขาเลย จงึจะไดคยุกัน เชน ไปรวมวิง่ออกกาํลงั
กาย หรอืรวมเตะฟตุบอลกบัพวกเขาเลย หรอืถา
ตองการพดูคยุกบัประธานคณะทาํงาน กต็ามไปคุย
ทีก่ลุมแดนเซอร เพราะประธานมีอาชพีเสรมิ คอื 
ทาํกลุมแดนเซอร 
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ผลท่ีเกิด / ข�อเรียนรู�
 

 ทั้งกลุมออมทรัพยและรานคาลอยฟา
ชมุชนตลาดเกา และกลุมเลีย้งปลากะพงในกระชงั 
ตางพอใจในผลท่ีไดจากโครงการ ทีเ่บือ้งตนตอบ
โจทยเรือ่งการลดรายจาย ทาํใหสมาชกิกลุมราน
คาลอยฟาไดซือ้สนิคาในราถกูลง และสรางรายได
เสริมใหกับกลุมเล้ียงปลากะพงในกระชัง สวน
ประโยชนที่เกิดจากกระบวนการทํางานของ
โครงการนัน้ อาจยงักลาวไดไมชดัเจนนกัในขณะนี้ 
แตอยางนอยก็เปนโอกาสใหคณะทํางานโครงการ
ไดสัมผัสกับวิธีการทําโครงการที่แตกตางไปจาก
โครงการท่ัวไป ทัง้ในเร่ืองการทํางานบนขอมูล และ
ทักษะการบริหารจัดการโครงการด วยตัว             
ชาวบานเอง 

 หากตองมีการประชุมพรอมกันในวาระ
สาํคัญๆ ทีต่องรบัรูและไดความเหน็รวมจากคนทัง้
ชมุชน เชน เวทแีตกกรอบคิด เวทวีเิคราะหชมุชน 
ก็ใชการแบงอาสาสมัครออกตามโซนบาน ไป
ชกัชวนคนอ่ืนๆ ใหมารวมในเวที โดยกําหนดวา
อาสาสมคัรคนหนึง่ ตองชวนคนมารวมเวทใีหได
อยางนอย 3 คน

 ในท่ีสดุชาวบานเองกม็กีารปรับตวัในการ
เขารวมประชุมดวย เชน มกีารแบงกันในครอบครวั
วาการประชมุสัปดาหนี ้ใหผูหญิงไปเขารวม ผูชาย
ทาํงาน หรือถานัดประชุมวันศุกร ซึง่ชาวประมงไม
ออกเรอื กจ็ะไดผูชายมารวมประชมุเปนสวนใหญ

 สถานท่ีสาธารณะสําหรบัพบปะ ปรกึษา
หารอืกนั กเ็ปนอกีปญหาหน่ึงของตลาดเกา บาง
คร้ังสามารถใชมัสยิดเปนท่ีประชุมได แตก็ไม
สะดวกนัก เน่ืองจากตองหลีกทางใหกับการ
ประกอบศาสนกจิตามเวลา ในท่ีสดุก็มาใชทีศ่นูย
ประสานงานของชุมชนตลาดเกา ซึง่เปนรานซอม
มอเตอรไซคสวนตัวของคณะทํางานคนหนึ่ง      
(บงัดุล) นัน่เอง
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ประโยชน�ของข�อมูล
ชมุชน 

 เร่ืองขอมูลชุมชนทีล่ะเอยีด และชดัเจน 
จนถึงการไดมาของประเด็นทาํโครงการ เปนจดุ
เดนท่ีคณะทํางานพบวามีความแตกตางจาก    
โครงการอืน่ๆ ทีเ่ขามาในชมุชน ซึง่แทบทัง้หมดใช
การประชุมชาวบาน เพื่อชี้แจงประเด็นการทํา
โครงการทีถ่กูกําหนดมาแลวจากหนวยงานน้ันๆ 
อยางมากทีสุ่ด ชาวบานกเ็พยีงยกมือโหวตเลอืก
ในตัวเลือกท่ีหนวยงานนั้นๆ นํามาเสนอ เชน 
โครงการสงเสริมอาชีพ กใ็หเลือกระหวางการเล้ียง
เปดหรือเล้ียงไก เปนตน แตโครงการน้ีประเดน็ที่
ทาํโครงการไดจากการทาํขอมูลแลวมาวเิคราะหจน
ไดความตองการของชุมชนจรงิๆ 

 ผลการสํารวจขอมลูชมุชนอยางละเอียด 
ทําใหคณะทํางานพบวา ตอนน้ีพวกตนมีความ
ชดัเจนข้ึนเรือ่งขอมลูชุมชน ใครอยูตรงไหน ทาํ
อะไรบาง ซึง่แตกอน “เหมอืนเรารู แตจรงิๆ เรารู
ไมหมด แตกอนใครมาถามอะไรเกีย่วกบัชุมชนตอง
นกึกอน เด๋ียวน้ีใครถาม ตอบไดทนัที” และยังทําให
ไดรูวาในชุมชนมีคนทีม่คีวามสามารถในการงาน
หลายอยาง  
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เพ่ิมทักษะและบทบาท
คนทํางาน
 การทีโ่ครงการน้ีกาํหนดใหคณะทาํงานตอง
ทาํแผนการทาํงาน และแผนงบประมาณทีช่ดัเจน
เสนอกอนไดรับการอนุมัติงบประมาณ และให   
ชาวบานเปนผูถอืและบรหิารจัดการโครงการและ
งบประมาณดวยตวัเอง แมจะยุงยากในชวงแรก 
แตพอทําไปตามทีไ่ดรบัคาํแนะนาํจากผูประสาน
งานพืน้ที ่และเจาหนาทีส่าํนกังานของ LDI คณะ
ทํางานก็พบวาพวกตนมีความรู ความสามารถ  
เพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดเวทีที่ตองมีขั้นตอนและ
การเตรียมการกอน อีกทั้งยังเปดบทบาทตนใน
ฐานะคณะทํางานใหเปนที่รูจักของคนในชุมชน   
มากขึน้
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ผูเขียน   พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
ผูใหขอมูล  ปรีชา บือราเฮง, ฟาตีฮะ ยูโซะ, นูรุดดีน โตะตาหยง
ผูประสานงานพื้นที่ นูรุดดีน โตะตาหยง 
  
จัดทําโดย  โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ช.ช.ต.) 
   สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ. บํารุงเมือง 
   เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
   โทรศัพท 0-2621-7810-2 โทรสาร  0-2621-8042 
    Home page : http://www.ldinet.org
ปที่พิมพ  เมษายน 2556

สนับสนุนโดย  
ธนาคารโลก

 ประสบการณ 2 ป ของการทาํโครงการ
นี ้กลุมออมทรัพยและรานคาลอยฟาชมุชนตลาด
เกาไดสรปุหลกัการทํางานของกลุมฯ ไวสัน้ๆ วา 
“รวมกนัเปนเจาของ รวมกนัใชบรกิาร รวมกนัรบั
ผลกาํไร”
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.28571
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.28571
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


