
 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

และเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า 

บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

1.  วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี และเพ่ือใหสิ้ทธิ ความเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุน้

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 และเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ ทั้งน้ีคณะกรรมการ

ของบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น         

นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.1   เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุน้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

2.2   ถือหุ้นของบริษทั ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และ

ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

2.3   ถือหุน้ตามขอ้ 2.2 ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ 

3.  หลกัเกณฑ์ในการเสนอ 

3.1  การเสนอวาระการประชุม 

เร่ืองท่ีจะไม่ผา่นการพิจารณาอนุมติั 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และอยูน่อกเหนือ

อาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เร่ืองท่ีไดมี้การพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่า ร้อยละ 10 

ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดถู้กเปล่ียนแปลง        

อยา่งมีนยัสาํคญั 

(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง 

(6) เร่ืองท่ีไดด้าํเนินการแลว้ 

(7) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีบริษทักาํหนด 
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ขั้นตอนการพจิารณา 

(1)   ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

-  แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (แบบ ก.) 

-  เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุของ (แบบ ก.) 

ส่งมาท่ี  ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

 บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 48  อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์ ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดาภิเษก  

        แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข   

0-2666-1193 หรือเลขานุการบริษทัท่ี  E-mail : t.thanyarad@interlink.co.th  ก่อนส่งตน้ฉบบัของ 

(แบบ ก.) ให้กบัทางบริษทัฯ ในภายหลงั ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอส้ินสุดการรับเร่ืองพิจารณาในวนัท่ี                      

15 กมุภาพนัธ์ 2561  

(2)   กรณีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ (แบบ ก.)  ตามจาํนวนวาระท่ี

ตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเร่ืองใน     

แต่ละคร้ัง 

(3)   เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้ โดยวาระท่ีผา่นการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

(4)   คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มี

ลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 3.1 (1) – (7) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

(5)   เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2561 สําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลใน      

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

3.2   การเสนอช่ือกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1)   มีอายไุม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

(2)   มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎหมายบริษทัมหาชนจากดั และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(3)   มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสตัย ์และระมดัระวงั 

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่สมํ่าเสมอ 

มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มีประวติัการทาํงาน และจริยธรรมท่ีดีงาม 
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(4)   มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเป็นประโยชนต่์อธุรกิจของบริษทัฯ 

(5) ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัใด (รวมถึงบริษทัในเครือ) ท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั 

ขั้นตอนการพจิารณา 

(1)  ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํเอกสารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

-  แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามใน 

เอกสารฉบบัเดียวกนั 

- เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น (แบบ ข.) 

ส่งมาท่ี  ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

 บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 48  อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์ ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดาภิเษก  

        แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้

มาทางโทรสารท่ี 0-2666-1193 หรือเลขานุการบริษทัท่ี E-mail: t.thanyarad@interlink.co.th ก่อนส่ง

ตน้ฉบบัของ (แบบ ข.) ให้กบัทางบริษทัในภายหลงั ทั้งน้ีบริษทัขอส้ินสุดการรับเร่ืองพิจารณาใน        

วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

(2)   กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ (แบบ ข.)  

ตามจาํนวนบุคคลท่ีตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1 ชุด        

สาํหรับการส่งเร่ืองในแต่ละคร้ัง 

(3)   เลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ และสอบทานประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ

ช่ือ หากขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการแจง้ผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้

ทราบหรือดาํเนินการแกไ้ข 

(4)  ท่ีประชุมคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(5)  บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุรายช่ือในวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ และในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทั ทั้งน้ีคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

(6)   บุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้น

ทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั 

4.  ระยะเวลาทีเ่ปิดให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเร่ือง 

ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี  15 กมุภาพนัธ์ 2561 
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เป็นผูถื้อห
อยูบ่า้นเล
อาํเภอ/เข
โทรศพัท์

…………

…………
…………
…………
…………
โดยมีเอก

ถูกตอ้งแล

________

หมายเหตุ

1.   ผูถื้อหุน้
1.1 หล
1.2 สาํ

(สํ
2.   กรณีท่ี
3.   กรณีผูถื้
4.   บริษทัจ
5.   ผูถื้อหุน้

ท่ี t.tha
 
 

(1)  ขา้พเจา้ น
หุน้ของบริษทั
ลขท่ี…………
ต……………

ทมื์อถือ............

(2)  ขา้พเจา้มีค
………………

(3) โดยมีขอ้เส
………………
………………
………………
………………
กสารประกอบ

ขา้พเจา้ขอรับ

ละเป็นจริงทุก

 

____________

ตุ 

นตอ้งแนบหลกัฐ
ลกัฐานการถือหุน้
าเนาบตัรประชา
สาํเนาหนงัสือเดิน
ตอ้งการเสนอวา
ถือหุน้มีการแกไ้
จะไม่พิจารณาวา
นสามารถส่งเอก
anyarad@interli

  แบบเสน

นาย /นาง /นาง
 อินเตอร์ล้ิงค ์
……..ถนน…

……………….
.......................

ความประสงค์
………………

สนอ และขอ้มู
………………
………………
………………
………………
เพิ่มเติม พร้อม

รองวา่ขอ้ความ

ประการ 

___________

ฐานดงัต่อไปน้ี 
น ไดแ้ก่ หนงัสือ
าชน ในกรณีผูถื้
นทาง ในกรณีท่ีเ
าระการประชุมม
ไขค้าํนาํหนา้ช่ือ ชื
าระท่ีผูถื้อหุน้ให้
กสารทั้งหมดอยา่
ink.co.th และตอ้

นอวาระการป

สาว …………
 คอมมิวนิเคชัน่
………………
.จงัหวดั………
......................

คท่ี์จะเสนอวาร
………………

ลท่ีจะเป็นประ
………………
………………
………………
………………
มกบัไดล้งช่ือรั

มในแบบ ก. น้ี

____________

อรับรองจากบริษั
ือหุน้เป็นนิติบุค
ป็นชาวต่างประ
มากกวา่ 1 วาระ ต
ช่ือ-สกลุ จะตอ้ง
หข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง
างไม่เป็นทางการ
องส่งตน้ฉบบัขอ

 

ประชุมสามัญผ

………………
น จาํกดั (มหาช
……………ตาํ
………………
... E-mail……

ระการประชุมส
…………………

ะโยชนต่์อการ
…………………
…………………
…………………
…………………
รับรองความถูก

น้ี หลกัฐานการ

ลงช่ือ……
        (……
วนัท่ี……

____________

ษทัหลกัทรัพย ์หรื
คคล จะตอ้งแนบ
เทศ) ของกรรมก
ตอ้งจดัทาํแบบ ก
แนบสาํเนาหลกั
ง ครบถว้น หรือ
รทางโทรสารท่ี 0
งหลกัฐานทั้งหม

4 

ผู้ถือหุ้นประจํ

………………
ชน) จาํนวน…
าบล/แขวง……

…………โทรศั
…………………

สามญัผูถื้อหุน้
………………

รพิจารณาดงัน้ี.
………………
………………
………………
………………
กตอ้งไวแ้ลว้ทุ

รถือหุน้ และเอ

………………
………………

………………

____________

รือหลกัฐานอ่ืนจ
บสาํเนาหนงัสือรั
การผูมี้อาํนาจลง
ก. ตามจาํนวนวา
กฐานการเปล่ียนแ
อ ผูถื้อหุน้ไม่มีคุณ
0-2666-1193 หรื
มดใหถึ้งบริษทัฯ

จําปี 2561 

………………
…………………
………………
ศพัท…์………
………………

นประจาปี 2561
…………………

.......................
…………………
…………………
…………………
…………………
กหนา้ จาํนวน

อกสารประกอบ

………………
………………

………………

____________

จากตลาดหลกัทรั
รับรองนิติบุคคล
นาม พร้อมกบัรั
ระท่ีตอ้งการเสน
แปลงดงักล่าว พ
ณสมบติัตามท่ีกาํ
รือทาง Email Ad
 ภายในวนัท่ี 15

…………………
………………

…………………
…………………
………………

1 เร่ือง ………
………………

......................
………………
………………
………………
………………
น…………….

บการพิจารณา

………….....ผู
…………......

………………

____________

รัพยแ์ห่งประเทศ
ล และสาํเนาบตั
รับรองสาํเนาถูกต
นอ 
พร้อมทั้งรับรองส
าหนด 
ddress ของเลขา

5 กมุภาพนัธ์ 256

แบบ ก. 

…………. 
………หุน้ 
………… 
…………. 
………... 

………….. 
………….. 

............... 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

..…แผน่ 

าทั้งหมด 

ผูถื้อหุน้ 
) 

… 

______ 

ศไทย 
รประชาชน  
ตอ้ง 

สาํเนาถูกตอ้ง 

นุการบริษทั
61 



 

เป็นผูถื้อหุ้
อยูบ่า้นเลข
อาํเภอ/เขต
โทรศพัทมื์

  
อาย…ุ……
ไดก้าํหนด
คุณสมบติั

และเป็นจ ิ

ลกัษณะต้
และพร้อม

________
หมายเหตุ
1.  ผูถื้อหุน้

1.1 หล
1.2 สาํ

(สํ
1.3 หล

เอ
2.  กรณีท่ีต
3.  กรณีผู ้

พร้อม
4.  บริษทัจ
5.  ผูถื้อหุน้
     ท่ี t.than

(1)  ขา้พเจา้ นา
หุน้ของบริษทั อิ
ขท่ี……………
ต………………
มือถือ..............

(2)  ขา้พเจา้มีค
……ปี เป็นกรร
ดไว ้ ทั้งน้ี ขา้พ
ติอ่ืนๆ พร้อมกบั

ขา้พเจา้ขอรับร
ริงทุกประการ 

 (3) ขา้พเจา้ น
อ้งห้ามตามกฎ
มท่ีจะปฏิบติัตาม

____________
ตุ 
นตอ้งแนบหลกัฐ
ลกัฐานการถือหุน้
าเนาบตัรประชา
สาํเนาหนงัสือเดิน
ลกัฐานของผูท่ี้ไ
กสารประกอบก
ตอ้งการเสนอช่ือ
ถื้อหุน้ หรือผูท่ี้ไ
ทั้งรับรองสาํเนา
จะไม่พิจารณาวา
นสามารถส่งเอกส
nyarad@interlin

าย /นาง /นางสา
อินเตอร์ล้ิงค ์คอ
……..ถนน……
……………..จงั
........................

ความประสงคท่ี์
มการของบริษั
พเจา้ไดแ้นบหน
บไดล้งช่ือรับรอ

รองวา่ขอ้ความใ
 

นาย/นาง/นางส
หมายบริษทัมห
มกฎการกาํกบัด

___________

ฐานดงัต่อไปน้ี 
น ไดแ้ก่ หนงัสือ
าชน ในกรณีผูถื้
นทาง ในกรณีท่ีเ
ดรั้บการเสนอช่ื
การพิจารณาอ่ืน (
อบุคคลมากกวา่ 1
ไดรั้บการเสนอชื
าถูกตอ้ง 
ระท่ีผูถื้อหุน้ใหข้
สารทั้งหมดอยา่ง

nk.co.th และตอ้ง

แบบเสนอช่ื

าว ……………
อมมิวนิเคชัน่ จาํ
………………
งหวดั…………
..................... E

จะเสนอช่ือ นา
ทัฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
นงัสือยินยอมข
องความถกูตอ้งไ

ในแบบ ข. น้ี ห

สาว บุคคลท่ีได
หาชนจาํกดั ก
ดูแลกิจการท่ีดี 

____________

อรับรองจากบริษั
ือหุน้เป็นนิติบุค
ป็นชาวต่างประ
อ ไดแ้ก่ สาํเนาบ
(ถา้มี) 
1 ราย ตอ้งจดัทาํ
ช่ือ มีการแกไ้ขค้ ํ

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
งไม่เป็นทางการ
งส่งตน้ฉบบัของ

 

ชือบุคคลเพือ่เป็

…………………
ากดั (มหาชน) 

…………ตาํบล/
…………………
E-mail…………

าย/นาง/นางสาว
มีคุณสมบติัครบ
ของบุคคลท่ีได้
ไวแ้ลว้ทุกหนา้ 

หลกัฐานการถือ

ลงช่ือ......
        (……
วนัท่ี……

ดรั้บการเสนอชื
ฎหมายหลกัทรั

ลงช่ือ......
       (……
วนัท่ี……

____________

ษทัหลกัทรัพย ์หรื
คคล จะตอ้งแนบ
เทศ) ของกรรมก
บตัรประชาชน ส

แบบ ข. ตามจาํน
คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ

ง ครบถว้น หรือผ
รทางโทรสารท่ี 0
หลกัฐานทั้งหมด

5 

ป็นกรรมการ

…………………
จาํนวน………
/แขวง…………

……โทรศพัท…์
…………………

ว………………
บถว้น และไม่มี
รั้บการเสนอช่ือ
 จาํนวน………

อหุน้ และเอกส

.......................
…………………

…………………

ช่ือยินยอม แล
รัพยแ์ละตลาดห

.......................
…………………
…………………
____________

รือหลกัฐานอ่ืนจ
บสาํเนาหนงัสือรั
การผูมี้อาํนาจลง
สาํเนาทะเบียนบ้

นวนช่ือท่ีตอ้งกา
อ-สกุล จะตอ้งแน

ผูถื้อหุน้ไม่มีคุณ
0-2666-1193 หรื
ดใหถึ้งบริษทัฯ ภ

 

…………………
………………

…………………
…………………
…………………

…………………
มีลกัษณะตอ้งห้
อ และเอกสา

………………..แ

สารประกอบกา

........................
………………

…………………

ะรับรองวา่มีคุณ
หลกัทรัพย ์ตลอ

........................
…………………
…………………
____________

จากตลาดหลกัทรั
รับรองนิติบุคคล
นาม พร้อมกบัรั

บา้น หลกัฐานกา

รเสนอ 
นบสาํเนาหลกัฐ

สมบติัตามท่ีกาํห
อทาง Email Ad
ภายในวนัท่ี 15 ก

……………....
…………………
……………….
…………………
………………

…………………
หา้มตามหลกัเก
ารประกอบการ
แผน่ 

ารพิจารณาทั้งห

..............ผูถื้อหุ้
……..) 

……… 

ณสมบติัครบถว้
อดจนหลกัเกณ

.............ผูไ้ดรั้บ
…..…..) 
……..… 
____________

รัพยแ์ห่งประเทศ
ล และสาํเนาบตั
รับรองสาํเนาถูกต
ารศึกษา ประวติั

ฐานการเปล่ียนแ

หนด 
ddress ของเลขาน
กมุภาพนัธ์ 2561

แบบ ข. 

.......….…. 
……..…หุน้ 

……….… 
…….….… 
..……....... 

………….. 
ณฑท่ี์บริษทัฯ 
รพิจารณาดา้น

หมดถูกตอ้ง

น้ 

วน และไม่มี
ณฑข์องบริษทั 

บเสนอช่ือ 

_____ 

ศไทย 
รประชาชน 
ตอ้ง 
ทาํงาน และ

ปลงดงักล่าว 

นุการบริษทั 
 


