
  - 1 - 

     เอกสารแนบ 11   /   Attachment 11 

 (ปดอากรแสตมป 20 บาท / Duty Stamp Baht 20) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

เขียนที่   
Written at 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                         วันที่  เดือน  พ.ศ.       
Shareholders’ Registration No. Date Month Year 
   
(1)   ขาพเจา  สัญชาติ  
            I/We                                                                                                                               nationality                    
            อยูบานเลขที่    

Address                  
 

(2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 being a shareholder of   Pruksa Real Estate Public Company Limited (“The Company”) 

 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                               เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                                         votes as follows: 
   หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                      เสียง  
       ordinary share  shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
  หุนบุริมสิทธิ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                 เสียง 
       preferred share shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให  (สามารถมอบใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งได โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 

Hereby appoint  (May grant proxy to PS independent Director details shown in Attachment 7) 
 

1.  ชื่อ    ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ตําแหนง__    กรรมการอิสระ_ อาย ุ 68 ป  
Name  Prof. Emeritus Dr. Trungjai  Buranasomphop   Position   Independent Director Age     68     years   

 อยูบานเลขที่ 19/385 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   หรือ 
Residing at   19/385, Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road, Khwaeng Klong Toei Nuea, Khet Wattana, Bangkok 10110             or  
 

2.  ชื่อ    นายอดุลย  จันทนจุลกะ      ตําแหนง__    กรรมการอิสระ_ อาย ุ 66 ป  
Name  Mr. Adul  Chandanachulaka                                 Position   Independent Director Age      66    years   

 อยูบานเลขที่ 34/81 อาคารทอปวิวทาวเวอร ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   หรือ 
Residing at  34/81, Topview Tower, Soi Sukhumvit 59, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtan Nue, Khet Wattana, Bangkok 10110 or 

 

3.  ชื่อ    นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ ์  ตําแหนง__    กรรมการอิสระ_ อาย ุ 49      ป  
Name  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak                           Position   Independent Director Age      49     years   

 อยูบานเลขที่ 7/24 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220     หรือ 

Residing at   7/24, Ramindra Road, Khwaeng Anusaowaree, Khet Bangkaen, Bangkok 10220     or 
 

4.  ชื่อ     ตําแหนง__     อาย ุ  ป  
Name                 Position    Age        years   

 อยูบานเลขที่      
 Residing at    
    

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ หองบอลรูม A ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 27th April 2012, at 10:00 
hours, at Ballroom A Room, 7th floor, The Westin Grande Sukhumvit, 259 Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Wattana District Bangkok 10110 
Thailand or at any adjournment thereof. 
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2554 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2011 Annual General Meeting convened on April 22, 2011 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve      Disapprove        Abstain   
         
 
          

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results in 2011  
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2011 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
 
 
                   

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ประจําป 2554 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the payment of dividend for 2011 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove       Abstain  
 
                   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retire by rotation 

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect directors as a whole 

   เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve   Disapprove        Abstain  
                   

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
       To elect each director individually 

 

ชื่อกรรมการ     นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  
Name of Director: Mr.Wisudhi  Srisuphan                    

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชื่อกรรมการ                  นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต 
Name of Director:        Mr. Prasert  Taedullayasatit 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
                  

ชื่อกรรมการ               นายปยะ  ประยงค 
Name of Director:       Mr. Piya  Prayong 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 

ชื่อกรรมการ              นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร 
Name of Director:      Mr. Edward Joseph Cooper, Jr. 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2555 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2012 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
   
        

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2555 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2012 accounting period and the 
determination of the auditors’ fee for 2012 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 
 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้วงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท 
Agenda No. 8 To consider and approve of the issuance of debt instruments with a maximum amount of Baht 7,000 

million. 
 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda No. 9 Other Businesses (if any) 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve          Disapprove        Abstain  
 
 
 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

  Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote  

of the Shareholder. 

 

  (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา

และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 

those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my 

behalf as the Proxy deems appropriate. 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote 
of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

 
 ลงนาม/Signed  ผูมอบฉันทะ/Shareholder 

                                                                                 (    ) 
 
 

 ลงนาม/Signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 

 
 

 ลงนาม/Signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 

 
 ลงนาม/Signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

                                                                                 (    ) 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number 

of shares to several proxies to vote separately  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
ตามแนบ 

 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Proxy (Form B) as enclosed. 
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ใบประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited (“Company”) 
 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 เวลา  10:00  นาฬิกา ณ  หองบอลรูม A ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน    
แกรนด สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 

For the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 27th April 2012, at 10:00 hours, at Ballroom A Room, 7th floor, The 
Westin Grande Sukhumvit, 259 Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand or such other date, time and place as 
the meeting may be held.  

 

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

 วาระที ่   เร่ือง    
Agenda No. Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

 วาระที ่   เร่ือง    
Agenda No. Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 

 
 วาระที ่   เร่ือง    
Agenda No. Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 

 
 วาระที ่   เร่ือง    
Agenda No. Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 

 
 วาระที ่   เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
Agenda No. Re:  The election of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ     
Name of Director    

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 

 ชื่อกรรมการ   
Name of Director          

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 

 ชื่อกรรมการ   
Name of Director          

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 

 ชื่อกรรมการ   
Name of Director        

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


