
ใบสมคัรสมาชิกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพชืพนัธ์ุไทย

ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั หรือสมาชิกสมทบจะตอ้งแนบเอกสารต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

พร้อมใบสมคัร

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนพาณิชยแ์ละ/หรือการจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั หรือ

หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล

2. ใบทะเบียนการคา้ (ถา้มี)

3. หนงัสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัแสดงอ านาจกรรมการหรือหุ้นส่วนใน

กรณีท่ีเป็นบริษทัจ ากดั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล

4. หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัในกรณีท่ีเป็นบริษทัจ ากดั

5. ส าเนารายช่ือผูถื้อหุ้น สัญชาติของผูถื้อหุ้น และจ านวนหุ้นท่ีมีค ารั บรองของนาย

ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั (ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นบริษทัมหาชน)

6. ส าเนาทะเบียนส ามะโนครัวและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการ

หรือหุน้ส่วนจดัการ หรือผูจ้ดัการ

7. รูปถ่ายกรรมการผูจ้ดัการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการ 2 รูป (ขนาด 2 น้ิว หรือ 2

น้ิวคร่ึง)

8. หนงัสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร

9. แผนท่ีตั้งส านกังานท่ีถกูตอ้ง และรูปถ่ายส านกังาน ปร้ินสีใส่ในกระดาษ A4

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท จ่ายเม่ือแรกเขา้เพียงครั้งเดียว

2. ค่าบ ารุงประจ าเดือน ๆ ละ 250 บาท (ปีละ 3,000 บาท)

3. ค่าบ ารุงพิเศษประจ าเดือน ซ่ึงจะค านวณจากปริมาณท่ีบริษทัมีการส่งออก ขา้วโพด

ปุยนุ่น ถัว่เขียวผิวด า ถัว่เขียวผิวมนั และถัว่น้ิวนางแดง คิดตนัละ 2.00 บาท ยกเวน้

ขา้วฟ่าง คิดตนัละ 1.00 บาท (ในกรณีท่ีมีการส่งออก)



ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ 
สมาคมพอคาขาวโพดและพชืพันธุไทย 

 

รับท่ี.........................................................................  
วันท่ี......................................................................... 
นําเขาระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี............................. เมื่อวันท่ี…………………………………………………….……... 
รับคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมเม่ือวันท่ี............................................ สมาชิกสามัญเลขท่ี...............................................   

 
 

เขียนท่ี........................................................................ 
  วันท่ี................................................................................... 

ขาพเจา (1).................................................................................................................................................... 
ช่ือภาษาอังกฤษ................................................................................ช่ือภาษาจีน....................................................................... 
ต้ังอยูเลขท่ี.............................. ตรอก/ซอย........................................................ ถนน............................................................... 
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด......................................................... 
โทรศัพทหมายเลข........................ ..................  โทรสารหมายเลข.......................................... โทรศัพทมือถือ........................
E – mail : .............................................................................. สถานท่ีใกลเคียงกับ................................................................... 
ประกอบการคาสินคาอะไรและอยางไรบาง.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
มีโกดังเก็บสินคาอยู ณ เลขท่ี.......................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด......................................................... 
บรรจุสินคาไดประมาณ............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
เงินทุนจดทะเบียน..................................................................................................................................................................... 
เงินทุนชําระแลว.................................................................. จดทะเบียนเลขท่ี.......................................................................... 
............................................................................................. เลขทะเบียนท่ี.............................................................................. 
เมื่อวันท่ี................................................................................ ช่ือประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการบรษัิทหรือหุนสวน
ผูจัดการหรือผูจัดการ................................................................................................................................................................. 
ขอสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย ประเภทสมาชิกสามัญ และขอรับรองวาหากคณะกรรมการ
ไดพิจารณาและรับเขาเปนสมาชิกแลว ขาพเจาจะชําระคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมฯ ท่ีคณะกรรมการกําหนดทันที 
  พรอมใบสมัครนี้ ขาพเจาไดยื่นเอกสารมาประกอบการพิจาณา ดังตอไปนี้.- 

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนพาณิชยและ/หรือการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
2. ใบทะเบียนการคา (ถามี) 
3. หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนหรือบริษัท แสดงอํานาจกรรมการหรือหุนสวนในกรณีท่ีเปน

บริษัทจํากัดหรือหุนสวนนิติบุคคล 
4. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับในกรณีท่ีเปนบริษัทจํากัด 
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5. สําเนารายช่ือผูถือหุน สัญชาติของผูถือหุน และจํานวนหุนท่ีมีคารับรองนายทะเบียนหุนสวนบริษัท 
6. สําเนาทะเบียนสํามะโนครัวและสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ 
7. รูปถายกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว หรือ 2 นิ้วครึ่ง) 
8. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร  
9. แผนท่ีต้ังสํานักงานท่ีถูกตอง และรูปถายสํานักงาน ปริ้นสีใสในกระดาษ A4 
 
ขาพเจาไดทราบขอบังคับและระเบียบของสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทยแลวและเห็นพองดวย

วัตถุประสงคของสมาคมฯ และขอรับรองวา ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ คําส่ัง และระเบียบของสมาคมฯ รวมท้ังมติของ
คณะกรรมการสมาคมฯ โดยเครงครัดทุกประการ 

 
        ลงช่ือและประทับตรา  .................................................................ผูสมัคร 

               (ช่ือ – นามสกุลตัวบรรจง)   (......................................................................) 
           ตําแหนง                      ........................................................................ 

 
 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครรายนี้มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับและระเบียบของสมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธุไทย และไมเคยเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือประพฤติผิดศีลธรรมหรือผิดประเพณีการคา และเปนผูท่ีสมควร
เปนสมาชิกของสมาคมฯ ได 
 
 

        ลงช่ือและประทับตรา  ...............................................................ผูรับรอง 
               (ช่ือ – นามสกุล ตัวบรรจง)  (....................................................................) 
    บริษัท/หาง/ราน            ........................................................................ 

 
 

        ลงช่ือและประทับตรา  ...............................................................ผูรับรอง 
               (ช่ือ – นามสกุล ตัวบรรจง) (....................................................................) 
    บริษัท/หาง/ราน            ........................................................................ 

 
 
 
 
หมายเหตุ (1)  ช่ือบริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล ถาเปนหางหุนสวนสามัญ ท่ีมิไดเปนนิติบุคคลหรือราน ใหระบุช่ือ

ผูจัดการซ่ึงเปนผูสมัคร และชื่อหางหุนสวนสามัญหรือรานน้ันดวย ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก 
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สมาชิกเลขท่ี.................................................................................  
วันเขาเปนสมาชิก......................................................................... 
 

แบบฟอรมกรอกขอเท็จจริงบางประการ 
 
เพื่อประโยชนของสมาชิก กรุณาแจงรายละเอียดดังตอไปนี้.-  
ช่ือสมาชิก (บริษัท/หาง/ราน).................................................................................................................................................... 
ช่ือภาษาจีน……………………………………………………………………………………………………........................ 
ช่ือภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................................... 
ต้ังสํานักงานอยูเลขท่ี.........................................ตรอก/ซอย................................................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด......................................................... 
โทรศัพทหมายเลข.................................  โทรสารหมายเลข.........................................  มือถือหมายเลข................................. 
E – mail  ..........................................................................................ช่ือผูจัดการ.......................................................................
ประเภทของวิสาหกิจ................................................................................................................................................................ 
 
สินคาท่ีจําหนาย (มีใหใส ) 

 ขาวโพด  ขาวฟาง  เมล็ดละหุง  นุน   เมล็ดนุน  เมล็ดฝาย  เกลือ 
 ถั่วเขียว  ถั่วเขียวผวิดํา  ถั่วเหลอืง  ถั่วขาว  ถั่วแดง  ถั่วสีน้ําตาล  ถั่วดํา 
 ถั่วปลองไผ  ถั่วทอง  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก    ถั่วลิสงท้ังเปลือก   มะขาม            พริกแหง 
 งาขาว  งาดํา   เมล็ดบัว  ลูกเดือย  เมล็ดแมงลกั  หัวหอม  เสนหมี่ 
 สาคู   แปงขาวเหนยีว  แบะแซ  รังนก  กากมัน  กากถั่วลิสง  กากถั่ว 
 กากมะพราว  กากเมล็ดนุน  กากเมล็ดปอ  รําขาวสาลี  กากสาเหลา  อาหารสัตว  ปลาปน
 ปลาเค็ม  หอยแมลงภูตากแหง   ไข  หนังสัตว  กระดูกสัตว  กระดูกสัตวปน 
 เขาควายและกีบควาย    เกลด็นิ่ม   ชัน    น้ํามันถั่ว  น้ํามันมะพราว       น้ํามันถั่งอิว้        น้ํามันละหุง 
 น้ํามันรํา  น้ํามันกลีเซอรลีน  ดอกไมแหง   ใบบัว  ใบกระถิ่นปน        ดอกกระจาน
 เมล็ดพุงทะลาย  เมล็ดกระเบา  ลูกเรว  รากกระยอม  ผักกาดดอง  ผักกาดดองตากแหง  
 ผักกาดกระปอง  หนอไมกระปอง  หนอไม  มะมวง  กลวยหอม  สมโอ     สมเขียวหวาน 
 ลูกจาก   เผือก  มันเทศ  ขิง   รังไหม  ขนเปด  ขนหมู 
 กาวแผน   เยื่อขาวโพด  เมล็ดพันธุผัก  เมล็ดปอ  ไมหอม  กานไมขีด  ใบไผ 
 กานธูปและผงธูป  ไมไผตาง ๆ      มะนาว 

 
  

ลงช่ือ................................................................................ ผูใหขอเท็จจริง 
        (...............................................................................) 
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สมาคมพอคาขาวโพดและพชืพันธุไทย 
รายงานตรวจสอบสถานท่ีทําการคา 

 

 ของ...................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี..................................... ตรอก/ซอย......................................................... ถนน................................................................ 
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต....................................................... จังหวัด......................................... 
 
 

1.  บริษัท/หาง/ราน เริ่มดําเนินการคา ต้ังแตวันท่ี.................... เดือน............................................... พ.ศ. ................................ 
2.  ก. บริษัท/หาง ดังกลาวนี้ยังไมเคยทําการคาสินคามาตรฐานมากอนเลย และในปจจุบันบริษัท/หาง มีความประสงคท่ีจะ         
ทําการคามาตรฐานท่ีกําลังดําเนินการอยู ขณะน้ีสินคามาตรฐานท่ี บริษัท/หาง มีความประสงคจะทําการคาน้ันคือ .- 

   ขาวโพด      ขาวฟาง      ปอฟอก      ปุยนุน      เมล็ดละหุง      ไมสักแปรรูป      เกลือ      ผลิตภณัฑมันสําปะหลัง 
 ข. บริษัท/หาง ดังกลาวนี้เคยทําการคามาตรฐานแลวคือ.- 
   ขาวโพด      ขาวฟาง      ปอฟอก      ปุยนุน      เมล็ดละหุง      ไมสักแปรรูป      เกลือ      ผลิตภณัฑมันสําปะหลัง 
 ไปขายตางประเทศแตละชนิดมีปริมาณ คือ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
3.  ก. สถานท่ีท่ี บริษัท/หาง/ราน ใชเปนสถานท่ีประกอบการคาเปนของบริษัท/หาง/ราน........................................................ 

 .............................................................................................................................................................................................. 
  ข. สถานท่ีท่ี บริษัท/หาง/ราน ใชเปนท่ีประกอบการคาเปนของ........................................................................................... 

  ............................................................................................................................................................................................. 
 ซึ่ง บริษัท/หาง/ราน ไดเชาไวเปนสํานักงาน 

4.  ลักษณะและสภาพของสํานักงาน......................................................................................................................................... 
5.  ขนาดของสํานักงาน ยาว...........................เมตร กวาง...........................เมตร สูง...........................เมตร (โดยประมาณ) 
6.  อุปกรณท่ีสําคัญซ่ึงจําเปนตองใชในการประกอบกิจการคามี โตะทํางาน....................ตัว เครื่องพิมพดีด..................เครื่อง 
     เครื่องคอมพิวเตอร............................เครื่อง โทรศัพท...............................เครื่อง ฯลฯ 
7.  บริษัท/หาง/ราน มีพนักงานท่ีรับเงินเดือนประจํา....................................คน อยูประจําสํานักงาน..................................คน  
     อยูประจําโกดัง.................................คน อยูประจําโรงงาน.................................คน 
8.  โกดังของบริษัท/หาง/ราน ท่ีใชในกิจการ อยูเลขท่ี............................................................................................................... 
     ก.  เปนโกดังของบริษัท/หาง/ราน ....................................................................................................................................... 
     ข.  เปนโกดังของ.................................................................................................................................................................. 
9.  ลักษณะและสภาพของโกดงั................................................................................................................................................ 
10.  ขนาดโกดังยาว........................................เมตร กวาง...........................................เมตร สูง.........................................เมตร  
        เก็บสินคาท่ีบรรจุกระสอบได.................................................ตัน (โดยประมาณ) 
11.  บริษัท/หาง/ราน มีโรงงาน.................................................................................................................................................. 
        อยูท่ี................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
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  ขาพเจา...........................................................................................................ขอรับรองวา ถอยคําท่ีขาพเจา
ไดใหไวกับเจาหนาท่ีของสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย ตามขอความขางบนน้ัน เปนความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ............................................................................................ 
ตําแหนง....................................................................................... 

                ประทับตราของบริษัท/หาง/ราน 
 
 
 
 
รายงานของเจาหนาที่ผูตรวจสอบ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ ผูตรวจสอบ 
 
 



สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย 
          อากรแสตมป 30 บาท 

 
      วันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ............. 

ใบแตงตัง้ตัวแทนท่ีมีอํานาจเต็ม 
 

เรียน     เลขาธิการสมาคมฯ 
 

ตามขอบังคับของสมาคมฯ ขอ 9 กําหนดใหสมาชิกท่ีเปนนิติบุคคลจะตองแตงต้ังบุคคลธรรมดา
สองคนซ่ึงมีตําแหนงบริหารในนิติบุคคลนั้นๆ เปนตัวแทนท่ีมีอํานาจเต็ม เพื่อปฏิบัติหนาท่ีและใชสิทธิแทน
สมาชิกนั้น โดยตัวแทนคนหนึ่งเปนตัวแทนถาวรและอีกคนหนึ่งเปนตัวแทนสํารอง ใหตัวแทนสํารองปฏิบัติหนาท่ี
เม่ือตัวแทนถาวรไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ตัวแทนท้ังสองคนจะแตงต้ังตัวแทนชวงไมได การกระทําใดๆ 
ของตัวแทนดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําของนิติบุคคลนั้นๆ โดยตรง นั้น 

บัดนี้ บริษัท/หางฯ .............................................................................................................................. 
พิจารณาแลว ขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ี เปนตัวแทนถาวรและตัวแทนสํารอง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีและใชสิทธิแทน
บริษัท/หางฯ 

1.  นาย/นาง/นางสาว .............................................................................ตําแหนง ..............................
ตั้งบานเรือนอยูเลขท่ี ................................ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต ..................................................................จังหวัด ....................................................... เปนตัวแทนถาวร 

2.  นาย/นาง/นางสาว .............................................................................ตําแหนง ..............................
ตั้งบานเรือนอยูเลขท่ี ................................ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ......................................
อําเภอ/เขต ..................................................................จังหวัด ..................................................... เปนตัวแทนสํารอง 

พรอมหนังสือนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารของตัวแทนถาวรและตัวแทนสํารองมาดวยแลว คือ                 
(1) สําเนาทะเบียนบานของตัวแทน (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนตางดาวของตัวแทน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ลงช่ือและประทับตราบริษัท/หางฯ  ................................................................................... ผูแตงต้ัง 
     (.........................................................................)                  
            กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 
 
ลงช่ือ  ..........................................................................................  ผูรับแตงต้ังเปนตัวแทนถาวร 
                (.................................................................................) 
ลงช่ือ  ..........................................................................................  ผูรับแตงต้ังเปนตัวแทนสํารอง 
                (.................................................................................) 

หมายเหตุ     หากสมาชิกมีความประสงคจะขอเปล่ียนแปลงตัวแทนถาวรและ/หรือตัวแทนสํารอง ขอใหมีหนังสือ
แจงไปยังสมาคมฯ ขอยกเลิกใบแตงต้ังท่ีไดแจงไวเดิม และขอแตงตั้งใหม พรอมท้ังแนบใบแตงตั้ง
ตัวแทนฉบับใหมไปพรอมหนังสือดวย 



 


	ใบปะหน้าใบสมัครตัวล่าสุด
	DownloadApplication
	ApplicationForm-1
	ApplicationForm-2-1
	ApplicationForm-3-1


	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: ทดสอบ
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Check Box2: Off
	Check Box8: Off
	Check Box15: Off
	Check Box20: Off
	Check Box27: Off
	Check Box34: Off
	Check Box41: Off
	Check Box47: Off
	Check Box54: Off
	Check Box1: Off
	Check Box66: Off
	Check Box73: Off
	Check Box80: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box81: Off
	Check Box74: Off
	Check Box67: Off
	Check Box61: Off
	Check Box55: Off
	Check Box48: Off
	Check Box42: Off
	Check Box35: Off
	Check Box28: Off
	Check Box21: Off
	Check Box16: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box3: Off
	Check Box17: Off
	Check Box22: Off
	Check Box29: Off
	Check Box36: Off
	Check Box49: Off
	Check Box62: Off
	Check Box68: Off
	Check Box75: Off
	Check Box82: Off
	Check Box89: Off
	Check Box83: Off
	Check Box76: Off
	Check Box69: Off
	Check Box63: Off
	Check Box56: Off
	Check Box50: Off
	Check Box43: Off
	Check Box17-1: Off
	Check Box23: Off
	Check Box30: Off
	Check Box37: Off
	Check Box44: Off
	Check Box51: Off
	Check Box57: Off
	Check Box11: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box12: Off
	Check Box24: Off
	Check Box31: Off
	Check Box38: Off
	Check Box45: Off
	Check Box64: Off
	Check Box70: Off
	Check Box77: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box78: Off
	Check Box71: Off
	Check Box65: Off
	Check Box58: Off
	Check Box52: Off
	Check Box46: Off
	Check Box39: Off
	Check Box32: Off
	Check Box25: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box25-1: Off
	Check Box33: Off
	Check Box40: Off
	Check Box53: Off
	Check Box59: Off
	Check Box72: Off
	Check Box79: Off
	Check Box86: Off
	Check Box13: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box14: Off
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box105: Off
	Check Box104: Off
	Check Box103: Off
	Check Box102: Off
	Check Box101: Off
	Check Box100: Off
	Check Box99: Off
	Check Box98: Off
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text82: 
	Text81: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text101: 
	Text100: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text1: 


