
 

 

 

 

ท่ี บช. 377/63/ปบ 

 วนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) เมื่อศุกร์ท่ี              

26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 17.39 น. ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์            

คอมมิวนิเคชั่น จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯโดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุตอนเปิดประชมุ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 54 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้หมด 148,236,434 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 48 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้หมด 139,697,096 หุ้น 

รวมทัง้หมด 102 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้  287,933,530 หุ้น 

ซึง่คิดเป็นร้อยละ 52.9648 (%) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 543,632,325 หุ้น 

โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563  มีมติดงันี ้ 

วาระท่ี 1 รับทราบเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนน เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบเทา่นัน้ 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน  -  เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 2 มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) ซึง่ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี  24 เมษายน  2562  

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,069,908 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย  - 0.0000 

งดออกเสยีง  - 0.0000 

บตัรเสยี  - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน  136,378  เสยีง  ( 10 ทา่น) 

 

 



 

 

 

 

 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนน เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบเทา่นัน้ 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน   -  เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 4 มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน 423,303  เสยีง  ( 18 ทา่น) 

วาระท่ี 5  มีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2562 

 จดัสรรกําไรสะสม ยงัไมจ่ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

มีมติจดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2562 เป็นสาํรองตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน  -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 6  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนน เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบเทา่นัน้ 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน   -  เสยีง  ( -  ทา่น) 

 

 

 



 

 

 

 

วาระท่ี 7 มีมติเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจกรรมการ 

วาระท่ี 7.1 มีมตเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1) ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร  เป็นผู้ ถือหุ้น ไมน่บัรวมฐานเสยีง 

• กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่/กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 211,098,671 98.6505 

ไมเ่ห็นด้วย 2,887,700 1.3495 

งดออกเสยีง  - 0.0000 

บตัรเสยี  - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน   -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

2) นางภทัรียา  เบญจพลชัย 

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

  บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน   -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

3)  นางสาวขวัญตา  มีสมพร  เป็นผู้ ถือหุ้น ไมน่บัรวมฐานเสยีง 

• กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจําหนา่ย) 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 287,694,903 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน   -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 7.2  มีมติแต่งตัง้นางภัทรียา  เบญจพลชัย เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

 



 

 

 

 

 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน  -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 7.3 มีมติอนมุตัิกําหนดอํานาจกรรมการของ ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร  ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตาม

วาระ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอ่ย  ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

กําหนดอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอ่ยไว้ ดงันี ้

1) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร คน

ใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

2) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร  

หรือนายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

3) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) “นายสมบตัิ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ     

นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

 มีมติอนมุตัิกําหนดอํานาจกรรมการของ ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร  เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอ่ย 

ตามท่ีเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน  -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 8  มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563  

วาระท่ี 8.1  มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส 

เอบีเอเอส จํากดัจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1)  นายพงทวี   รัตนะโกเศศ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  

 ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 

2560, ปี 2561 และปี 2562 รวม 3 ปี หรือ 

 



 

 

 

 

 

2) นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  

     ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสยีงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2558 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี 

หรือ 

3) นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 

     ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสยีงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 5 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทํา

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนัน้ สงักัด

งานสอบบญัชีเดียวกนั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  

โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ บริษัทท่ีเป็นสํานกังาน

บญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัท

ยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน  -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 8.2  มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 3,805,000 บาท 

(สามล้านแปดแสนห้าพนับาทถ้วน) จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดยค่าสอบบญัชีดงักลา่ว เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของ   ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

รายการ ปี 2563 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 1,745,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 2,060,000 

รวม 3,805,000 

เพ่ิมขึน้ (%) 3.96% 

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี 

 

 

 



 

 

 

 

 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน   -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

วาระท่ี 9  มีมติอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อการประชุม ปี 2563 

1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถอืหุ้น  

- ประธานกรรมการบริษัท 9,000 บาท/ครัง้ 

- กรรมการบริษัท ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท/ครัง้ 

- กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งฯ 5,000 บาท/ครัง้ 

- กรรมการบริหารความเสีย่งฯ* 3,000 บาท/ครัง้ 

4. คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 

- ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ 5,000 บาท/ครัง้ 

- กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ* 3,000 บาท/ครัง้ 

5.  ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธาน  กรรมการ  

- ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้* 

ค่าบาํเหน็จประจาํปีกรรมการ  

1. ประธานกรรมการบริษัท 105,875 บาท/ปี 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 105,875 บาท/ปี 

3. กรรมการบริษัท ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 

4. กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 

ผลประโยชน์อื่นใด ไมม่ี 

        *ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 

 



 

 

 

 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

หมายเหต ุ: โดยในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก จํานวน   -   เสยีง  ( -  ทา่น) 

 

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีการกําหนดเป็นวาระการ

ประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 17.39 น. โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจํานวน 130 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 

288,493,211 หุ้น 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
    

 

      (นายสมบตัิ อนนัตรัมพร) 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

 

 

 

 

นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑติ 

เลขานกุารบริษัท   โทรศพัท์: 0-2666-1111 # 291 

 

 


