
 

 

 

 

ท่ี TK.063/2560 
 รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

บริษัท ฐิตกิร จาํกัด  (มหาชน) 
 

 

ประชุมเมื่อวนัพธุท่ี 27 กนัยายน 2560 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วัน เวลา และสถานที่ 

 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ นางสาวนิรมล สขุเกษม ทําหน้าท่ีผู้ ดําเนินการประชมุ 
ได้กล่าวแนะนําผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการ
ทัง้หมด ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 5.  นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
 7.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ และรักษาการ CFO 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
 10.  นางบษุกร เหล่ียมมกุดา กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 11.  นางสาวเพญ็จนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร        ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
2. นางสภุชัฌา ทวีรักษ์         กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จดัการฝ่าย) 

       ดแูลงานตรวจสอบภายใน 
3. นายพิสิฎฐ์ เปลี่ยมทรัพย์        กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จดัการฝ่าย)       

โดยมี นายอาคม พวับณัฑิตกุล ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คือ คณุองัคณา ชดูวง 
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 บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อนการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วนัล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
มีเวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 

โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 78 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 407,219,747 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 81.44 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 นางสาวนิรมล กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนน
จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และหากกรณีแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณี
มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบตัรเสีย สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียง
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วยและจะนบัรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ
ในท่ีประชมุมีมติอนมุติัตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

 นางสาวนิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติ

เหน็ด้วย 407,219,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

    ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26  
เมษายน 2560 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ไมเ่หน็ด้วย - ไมมี่-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
  

งดออกเสียง -ไมมี่- 
บตัรเสีย - ไมมี่- 
 

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  พจิารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

นางสาวปฐมา ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,200 ล้านบาท ซึง่ได้ผา่นการอนมุติั
จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2559 นัน้ บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้วบางสว่น ปัจจบุนัมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 200 ล้านบาท 
และเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน และ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/
หรือเพ่ือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้  จึงขออนมุติัวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000 
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ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท สําหรับรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสารท่ีบริษัทได้
จดัสง่ให้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิม่เติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสําหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย รวม 80 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 407,222,947 หุ้น    

 มติ

เหน็ด้วย 407,222,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพจิารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี อนมุติัออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมกบัวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่-     
  

งดออกเสียง -ไมมี่- 
บตัรเสีย - ไมมี่- 

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่  3  พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ 

 นางสาวปฐมา ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เดิมวตัถปุระสงค์ของบริษัท มีทัง้หมด 36 ข้อ และเพ่ือให้ครอบคลมุกิจการที่อาจ
ดําเนินการในอนาคต จงึขอเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ดงันี ้

 ข้อ 37. ประกอบกิจการให้บริการเร่งรัดติดตามทวงถามหนีส้นิ 

และขออนมุติัแก้ไขหนงัสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสําหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย รวม 82 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 407,228,547 หุ้น    

 มติ

เหน็ด้วย 407,228,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนมุติัให้เพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่-     
  

งดออกเสียง -ไมมี่- 
บตัรเสีย - ไมมี่- 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม่ 

วาระที่ 4  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
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 นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง ขอให้ผู้บริหารรายงานข้อมลู ณ ปัจจบุนั ของทางบริษัทว่าได้
ตัง้เป้าการเติบโตของสนิเช่ือไว้อยา่งไร และจากสถานการณ์นํา้ทว่มครัง้ลา่สดุ มีผลกระทบตอ่อตัราการเติบโตของลกูหนีห้รือไม่ 

 นายประพล ชีแ้จงวา่ คร่ึงปีแรกของปี 2560 ท่ีผา่นมา ยอดขายรถจกัรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึน้ 4.8% 
ในขณะที่ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ของบริษัทโตขึน้ 10.3% ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตวั หากรวมลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ ซึ่งหดตวั
ต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลาหลายปี บริษัทโตขึน้ประมาณ 8.4% โดยรวมเป็นไปในทางที่ดี ซึง่บริษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง 7 
ไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2560  สําหรับสถานการณ์นํา้ท่วมลา่สดุ เป็นการท่วมเฉพาะในพืน้ที ่
และไมมี่การท่วมขงัเป็นเวลานาน จึงไม่มีผลกระทบมากนกั แต่สิ่งที่อาจเกิดผลกระทบคือ ค่าเงินบาทที่แข็งตวัขึน้ค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากประเทศไทยมีการสง่ออกอยู่ท่ีประมาณ 60-70% ของ GDP ในปีนีต้ลาดสง่ออกเติบโตได้ค่อนข้างดี ซึง่ในปีที่ผ่านมา
ตลาดส่งออกกลบัมาโตในรอบ 3-4 ปี สําหรับในปี 2560 ตลาดรถจกัรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดส่งออก ฟืน้ตวัขึน้ได้
อยา่งชดัเจน ดัง้นัน้จงึมัน่ใจวา่บริษัทจะเติบโตได้คอ่นข้างดี 

 สําหรับตลาดตา่งประเทศ ในเดือนนีบ้ริษัทได้ทําการเปิดสาขาในราชอาณาจกัรกมัพชูา เพิ่ม 3 สาขา รวมเป็น 6 สาขา 
ทําให้ตวัเลขในต่างประเทศเป็นไปด้วยดี ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เติบโตขึน้ประมาณ 65% และในราชอารณาจกัรกมัพชูา เติบโตขึน้ประมาณ 94% โดยรวมลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใน
ตา่งประเทศ อยูท่ี่ประมาณ 3% ซึง่เติบโตได้คอ่นข้างดี 

 ดงันัน้ ปีนีบ้ริษัทน่าจะเติบโตได้ดี ซึง่เมื่อต้นปีบริษัทตัง้เป้าการเติบโตไว้ 5% และปรับขึน้เป็น 10% ซึง่ในคร่ึงปีแรกได้
เติบโตไปแล้ว 8% ซึง่ยงัไมมี่การปรับเป้าขึน้ แตค่าดวา่น่าจะเกินกวา่ 10% และคณุภาพลกูหนีโ้ดยรวมดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

  นายณรงค์ศกัดิ์ ไมตรีพจน์ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ ในอดีตที่ผา่นมาบริษัทเคยมีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งปัจจบุนัไม่มีแล้ว ขอทราบว่าจะสามารถนํากําไรสะสมที่มีอยู่ แบ่งออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่ และใน
อนาคตจะมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลอีกหรือไม ่

 นายประพล ชีแ้จงวา่ โดยรวม 14 ปี ทีผ่า่นมา ตัง้แต่บริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพียง
ครัง้เดียว เนื่องในวาระฉลองก่อตัง้บริษัทครบ 40 ปี สําหรับเร่ืองทนุสะสมที่มีค่อนข้างมาก โดยมีฐานทนุอยู่ท่ี 4,540 ล้านบาท  
แตไ่มไ่ด้นํามาเป็นเงินปันผลมากๆ เน่ืองจากบริษัทคาดวา่จะโตอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่จะต้องใช้เงินทนุ 
ดงันัน้จึงได้กนัให้มีฐานทนุสงู  แต่จะนําข้อเสนอนีไ้ปพิจารณา  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนัน้เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ ตาม 
นโนบายที่ไมเ่กิน 60% ของกําไรสทุธิ 

นายมงคล ทฬัหะกลุธร ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุ ตลอดจนสอบถามตอ่ผู้บริหาร ดงันี ้

1. ขอช่ืนชมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท่ีบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลสง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงาน 
เป็นไปด้วยดี ราบร่ืน ตลอดทัง้มีการเจริญเติบโตท่ีดีขึน้  และยงัได้มีโอกาสไปพบเหน็สาขาตามตา่งจงัหวดั  ซึง่มีรูปแบบเป็นของ
ตนเอง ดดีู สะอาด รวมถงึพนกังานมีมารยาทดี แตอ่ยากทราบวา่เหตใุดราคาหุ้นของบริษัทเม่ือเทียบกบับริษัทอ่ืนๆ ซึ่งประกอบ
ธรุกิจประเภทเดียวกนั โดยเฉพาะ MLTS และ AEON จงึมีราคาต่ํากวา่มาก 

2. เสนอคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจํานวนกรรมการอสิระ 1 ทา่น  โดยคดัเลือกจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  และขอหารือ 
กบัผู้ เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีว้า่เห็นด้วยหรือไม ่ ซึง่ผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นอ่ืนๆ ไมมี่ผู้ เหน็ด้วย 

 นางสาวปฐมา ชีแ้จงว่า ในฐานะของผู้บริหารคือ ต้องทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้มีการเติบโตและมีกําไร
ต่อเน่ือง สําหรับด้านราคาหุ้น มีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ Fundamental หรือมลูค่าพืน้ฐานของบริษัท และ Market Maker ซึ่ง
ในส่วนของบริษัทอาจไม่มีความชํานาญด้านนีเ้ท่าที่ควร แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทมัน่ใจคือ TK มีความชํานาญในด้านธุรกิจเช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ ซึง่ดําเนินมายาวนานถึง 45 ปี ซึ่งจะทําให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจ และสบายใจได้ เพราะตัง้แต่เข้าตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัทมีผลกําไรในการดําเนินงานดีมาโดยตลอด 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและปิด
ประชมุเวลา 14.45 น. 

     
 
 
          

 
 
______________________________________                                                                              

                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
นายวชิยั สรุนคัครินทร์ และ นางบษุกร เหล่ียมมกุดา  ผู้ตรวจทาน                                                  
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