ที่ TK.063/2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นางสาวนิรมล สุขเกษม ทําหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการประชุม
ได้ กล่าวแนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 11 ท่าน จากทัง้ หมด 11 ท่าน คิดเป็ น 100% ของกรรมการ
ทังหมด
้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
3. นายทวีป ชาติธํารง
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการ CFO
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

นายจัก ก์ช ยั พานิช พัฒ น์ ที่ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงอีก 3 ท่า น ซึ่ง
ประกอบด้ วยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
1. นายอภิชยั เอื ้อมเสถียรพร
2. นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์
3. นายพิสิฎฐ์ เปลี่ยมทรัพย์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและที่ปรึ กษา (เทียบเท่าผู้จดั การฝ่ าย)
ดูแลงานตรวจสอบภายใน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและที่ปรึ กษา (เทียบเท่าผู้จดั การฝ่ าย)

โดยมี นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษัท เอส.พี.อินเตอร์ แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้ าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้ าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอังคณา ชูดวง
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บริษัทฯ ได้ ดําเนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็ นเวลา 21 วันล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
2. บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวาระการประชุมพร้ อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้ อมูล และได้ แจ้ งการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 78 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 407,219,747 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 81.44 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
นางสาวนิรมล กล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนน
จะนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรื อกรณี
มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง
ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยและจะนับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือ
ในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี ้

ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นางสาวนิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
407,219,747 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 2 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นางสาวปฐมา ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,200 ล้ านบาท ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 นัน้ บริ ษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้ วบางส่วน ปั จจุบนั มีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 200 ล้ านบาท
และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรื อขยายธุรกิจในอนาคต และ/
หรื อเพื่อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขออนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 3,000
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ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้ทงสิ
ั ้ ้น 3,200 ล้ านบาท สําหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ จากเอกสารที่บริษัทได้
จัดส่งให้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้
นางสาวนิรมล แจ้ งว่าสําหรับในวาระนี ้จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 2 ราย รวม 80 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 407,222,947 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 200 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้ทงสิ
ั ้ ้น 3,200 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
407,222,947 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คนห์ สนธิ ข้ อ 3
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นางสาวปฐมา ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีทงหมด
ั้
36 ข้ อ และเพื่อให้ ครอบคลุมกิจการที่อาจ
ดําเนินการในอนาคต จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 37. ประกอบกิจการให้ บริการเร่งรัดติดตามทวงถามหนี ้สิน
และขออนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริคนห์สนธิ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
นางสาวนิรมล แจ้ งว่าสําหรับในวาระนี ้จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 2 ราย รวม 82 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 407,228,547 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิให้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
407,228,547 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 4 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะอื่นใดอีกหรื อไม่
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นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ ผ้ บู ริ หารรายงานข้ อมูล ณ ปั จจุบนั ของทางบริ ษัทว่าได้
ตังเป
้ ้ าการเติบโตของสินเชื่อไว้ อย่างไร และจากสถานการณ์นํ ้าท่วมครัง้ ล่าสุด มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของลูกหนี ้หรื อไม่
นายประพล ชี ้แจงว่า ครึ่งปี แรกของปี 2560 ที่ผา่ นมา ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึ ้น 4.8%
ในขณะที่ลกู หนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ของบริ ษัทโตขึ ้น 10.3% ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตัว หากรวมลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ ซึ่งหดตัว
ต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลาหลายปี บริ ษัทโตขึ ้นประมาณ 8.4% โดยรวมเป็ นไปในทางที่ดี ซึง่ บริ ษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 7
ไตรมาส ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2560 สําหรับสถานการณ์นํ ้าท่วมล่าสุด เป็ นการท่วมเฉพาะในพื ้นที่
และไม่มีการท่วมขังเป็ นเวลานาน จึงไม่มีผลกระทบมากนัก แต่สิ่งที่อาจเกิดผลกระทบคือ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ ้นค่อนข้ างมาก
เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของ GDP ในปี นี ้ตลาดส่งออกเติบโตได้ ค่อนข้ างดี ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา
ตลาดส่งออกกลับมาโตในรอบ 3-4 ปี สําหรับในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดส่งออก ฟื น้ ตัวขึ ้นได้
อย่างชัดเจน ดังนั
้ นจึ
้ งมัน่ ใจว่าบริษัทจะเติบโตได้ คอ่ นข้ างดี
สําหรับตลาดต่างประเทศ ในเดือนนี ้บริษัทได้ ทําการเปิ ดสาขาในราชอาณาจักรกัมพูชา เพิ่ม 3 สาขา รวมเป็ น 6 สาขา
ทําให้ ตวั เลขในต่างประเทศเป็ นไปด้ วยดี ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริ ษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เติบโตขึ ้นประมาณ 65% และในราชอารณาจักรกัมพูชา เติบโตขึ ้นประมาณ 94% โดยรวมลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ใน
ต่างประเทศ อยูท่ ี่ประมาณ 3% ซึง่ เติบโตได้ คอ่ นข้ างดี
ดังนัน้ ปี นี ้บริ ษัทน่าจะเติบโตได้ ดี ซึง่ เมื่อต้ นปี บริ ษัทตังเป
้ ้ าการเติบโตไว้ 5% และปรับขึ ้นเป็ น 10% ซึง่ ในครึ่งปี แรกได้
เติบโตไปแล้ ว 8% ซึง่ ยังไม่มีการปรับเป้าขึ ้น แต่คาดว่าน่าจะเกินกว่า 10% และคุณภาพลูกหนี ้โดยรวมดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นายณรงค์ศกั ดิ์ ไมตรี พจน์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษัทเคยมีการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ซึ่งปั จจุบนั ไม่มีแล้ ว ขอทราบว่าจะสามารถนํากําไรสะสมที่มีอยู่ แบ่งออกมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ หรื อไม่ และใน
อนาคตจะมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลอีกหรื อไม่
นายประพล ชี ้แจงว่า โดยรวม 14 ปี ทีผ่ า่ นมา ตังแต่
้ บริ ษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพียง
ครัง้ เดียว เนื่องในวาระฉลองก่อตังบริ
้ ษัทครบ 40 ปี สําหรับเรื่องทุนสะสมที่มีค่อนข้ างมาก โดยมีฐานทุนอยู่ท่ี 4,540 ล้ านบาท
แต่ไม่ได้ นํามาเป็ นเงินปั นผลมากๆ เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะโตอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ จะต้ องใช้ เงินทุน
ดังนันจึ
้ งได้ กนั ให้ มีฐานทุนสูง แต่จะนําข้ อเสนอนี ้ไปพิจารณา ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทนันเป็
้ นไปอย่างสมํ่าเสมอ ตาม
นโนบายที่ไม่เกิน 60% ของกําไรสุทธิ
นายมงคล ทัฬหะกุลธร ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง ได้ แจ้ งต่อที่ประชุม ตลอดจนสอบถามต่อผู้บริหาร ดังนี ้
1. ขอชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริ หารของบริษัท ที่บริหารงานด้ วยธรรมาภิบาลส่งผลให้ บริษัทมีผลการดําเนินงาน
เป็ นไปด้ วยดี ราบรื่ น ตลอดทังมี
้ การเจริญเติบโตที่ดีขึ ้น และยังได้ มีโอกาสไปพบเห็นสาขาตามต่างจังหวัด ซึง่ มีรูปแบบเป็ นของ
ตนเอง ดูดี สะอาด รวมถึงพนักงานมีมารยาทดี แต่อยากทราบว่าเหตุใดราคาหุ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะ MLTS และ AEON จึงมีราคาตํ่ากว่ามาก
2. เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ เพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และขอหารื อ
กับผู้เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ว่าเห็นด้ วยหรื อไม่ ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ไม่มีผ้ เู ห็นด้ วย
นางสาวปฐมา ชี แ้ จงว่า ในฐานะของผู้บริ หารคือ ต้ องทําหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทให้ มีการเติบโตและมีกําไร
ต่อเนื่อง สําหรับด้ านราคาหุ้น มีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ Fundamental หรื อมูลค่าพื ้นฐานของบริ ษัท และ Market Maker ซึ่ง
ในส่วนของบริ ษัทอาจไม่มีความชํานาญด้ านนี ้เท่าที่ควร แต่สิ่งหนึ่งที่บริ ษัทมัน่ ใจคือ TK มีความชํานาญในด้ านธุรกิจเช่าซื ้อ
รถจักรยานยนต์ ซึง่ ดําเนินมายาวนานถึง 45 ปี ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูถือหุ้นมั่นใจ และสบายใจได้ เพราะตังแต่
้ เข้ าตลาดหลักทรัพย์
บริษัทมีผลกําไรในการดําเนินงานดีมาโดยตลอด
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นหรื อสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิ ด
ประชุมเวลา 14.45 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บนั ทึกการประชุม
นายวิชยั สุรนัคครินทร์ และ นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา ผู้ตรวจทาน
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