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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 1/2563) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2563 จํานวน 738.62 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน

รอยละ 2.05  โดยมกํีาไรสุทธิ 83.66 ลานบาท คิดเปนกําไรหุนละ 0.08 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน

รอยละ 53.90 และ 55.56 ตามลําดับ เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 28.86 จาก

ภาวะภัยแลงซึ่งทําใหปริมาณออยเขาหีบลดลง 

ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2563 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 2.31 

ในขณะที่ปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 4.64 สืบเนื่องมาจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตั้งแตชวงเดือนมกราคม ทําใหรัฐบาลตองใชมาตรการจํากัดการ

เดินทางสงผลใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง  

รายได 
 

 

รายละเอียด 

ไตรมาสที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 1/2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 738.06 99.92 753.41 99.91 (15.35) (2.04) 

รายไดอ่ืน 0.56 0.08 0.69 0.09 (0.13) (18.84) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 738.62 100.00 754.10 100.00 (15.48) (2.05) 
 

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสท่ี 1/2563 รวมทั้งสิ้น 738.62 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

15.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.05 เนื่องจาก 

(1)  มีรายไดจากการขายเอทานอล 738.06 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 99.92 ของรายไดรวมลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอน 15.35 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.04 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 4.64 แมราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน

รอยละ 2.31 ก็ตาม 

(2) มีรายไดอ่ืน 0.56 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.08 ของรายไดรวมลดลงจากงวดเดียวกันของ              

ปกอน 0.13 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.84 เนื่องจากรายไดจากการขายผงซัลเฟอร, Fusel Oil และ

ดอกเบี้ยรับลดลง 
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คาใชจาย 

คาใชจาย 
ไตรมาสที ่1/2563 ไตรมาสที ่1/2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 621.40 84.19 528.53 70.15 92.87 17.57 

คาใชจายขายและบริหาร 19.39 2.63 16.62 2.21 2.77 16.67 

คาใชจายการเงิน 12.24 1.66 9.55 1.27 2.69 28.17 

คาภาษีเงินได 1.93 0.26 17.94 2.38 (16.01) (89.24) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 654.96 88.74 572.64 76.01 82.32 14.38 
 

 บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งสิ้น 654.96 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 

82.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.38 เนื่องจาก 

(1)  ตนทุนขายเอทานอลเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 92.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.57 

เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

28.86 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

 (2)  คาใชจายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 2.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

16.67 เนื่องจากรวมคาใชจายในการดําเนินงานของโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR 

BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) ที่อยูระหวางทดลองเดินเครื่องจักร 

(COMMISSIONING) 

(3)  คาใชจายการเงินเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.17 

เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน และดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวสําหรับกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา 

(EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) บางสวน 

(4)  คาภาษีเงนิไดนิติบุคคลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 16.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.24 

เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุน

เพ่ิมเติมมีกําหนด 3 ปนับจากวันที่ 19 มีนาคม 2562 เนื่องจากไดปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิต  

เอทานอลเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ไตรมาสที ่1/2563 ไตรมาสที่ 1/2562 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 738.06 100.00 753.41 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 621.40 84.19 528.53 70.15 

กําไรขั้นตน 116.66 15.81 224.88 29.85 
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บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 1/2563 ท้ังสิ้น 116.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.81  ของ

รายไดจากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีกําไรข้ันตน 224.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.85 

ของรายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 4.64 และ

ราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 28.86 

กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด 
ไตรมาสที ่

1/2563 

ไตรมาสที ่

1/2562 

เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 83.66 181.46 (97.80) (53.90) 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.08 0.18 (0.10) (55.56) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งสิ้น 83.66 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

97.80 ลานบาท หรือลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 53.90 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.08 บาท ลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอนหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 55.56 ตามเหตุผลท่ีชี้แจงขางตนแลว 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและ       

คาเสื่อมสิ้น) ในไตรมาสท่ี 1/2563 ท้ังสิ้น 141.59 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนถึง 107.68 ลาน

บาท หรือลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 43.20 และม ีEBITDA MARGIN ลดลงจากรอยละ 33.06 

ในงวดเดียวกันของปกอนมาเปนรอยละ 19.17 ในไตรมาสที่ 1/2563 นี้ 

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลงจากรอยละ 24.06 

ในงวดเดียวกันของปกอนมาเปนรอยละ 11.33 ในไตรมาสที่ 1/2563 นี ้

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาสท่ี 1/2563 

ลดลงจากรอยละ 27.70 ในวันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 21.03 ในไตรมาสที่ 1/2563 นี้ 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในไตรมาสที่ 

1/2563 ลดลงจากรอยละ 12.99 ในวันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 10.11 และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร 

(RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลงจากรอยละ 24.39 ในวันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 

20.87 ในไตรมาสที่ 1/2563 นี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2563 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

4,090.29 

2,070.80 

2,019.49 

4,136.63 

2,200.80 

1,935.83 

(46.34) 

(130.00) 

83.66 

(1.12) 

(5.91) 

4.32 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน 2.02 1.94 0.08 4.12 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 46.34 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 1.12 เนื่องจาก 
(1) สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 47.05 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.61 

เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 2.38 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.36 (ข) ลูกหนี้

การคาและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 66.39 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 33.14 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปน

วัตถุดิบกากน้ําตาลเพ่ิมขึ้น 311.07 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 73.28 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ

ลดลง 406.73 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 67.50 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 20.16 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 40.24 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 0.71 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

0.03 เนื่องจากมี (ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมข้ึน 1.19 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 60.71 (ข) ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณลดลง 30.87 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.09 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมข้ึน 30.60 ลานบาท และ 

(ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.21 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.65 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 130.00 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 5.91 เนื่องจากมี (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 75.19 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 46.70 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบลดลง 63.73 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 4.15 (ค) หนี้สินอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนดอกเบี้ยคางจายลดลง 8.88 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

20.01 และ (ง) เงินกูยืมระยะยาวลดลง 0.04 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.01 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2562 

ทั้งสิ้น 83.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.32 และมีมูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุนละ 1.94 บาท เปนหุนละ 

2.02 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธเิพ่ิมขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว 
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กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
(หนวย : ลานบาท) 

ไตรมาสที ่1/2563 ไตรมาสที ่1/2562 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 104.18 402.06 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (36.30) (60.50) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (65.50) (341.95) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 2.38 (0.39) 

เงินสดคงเหลือยกมาตนงวด 25.44 32.19 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 27.82 31.80 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งสิ้น 104.18 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 85.59 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน       

คาเสื่อมราคา เปนตนจํานวน 56.18 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 49.45 ลานบาท (ง) หนี้สิน

ดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้ อ่ืน และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 74.52 ลานบาท              

(จ) มดีอกเบี้ยรับ 0.01 ลานบาท และ (ฉ) มดีอกเบี้ยจาย 12.53 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งสิ้น 36.30 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) คาซื้อทรัพยสิน 35.10 ลานบาท และ (ข) รายการเบ็ดเตล็ดอื่น 1.20 ลานบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งสิ้น 65.50 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 63.73 ลานบาท และ (ข) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชา 1.77 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 

(QUICK RATIO) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เทากับ 0.79 เทา และ 0.19 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ํา

แตบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัท

น้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินดวยดีตลอดมา 

(2) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO)  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เทากับ 1.03 : 1 เทา 
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(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในไตรมาสที่ 1/2563 จํานวน 26.64 วัน เพ่ิมขึ้นจากวัน

สิ้นป 2562 จํานวน 6.07 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 32.11 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2562 

จํานวน 1.58 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาโดยเฉลี่ย 11.27 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2562 จํานวน 3.70 วัน 

และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 16.74 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2562 จํานวน 0.79 วัน  

ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกิน

กวา 2.50 เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.10 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงิน

จะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทําไวโดย

ไมมีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 

(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดํารงสัดสวนการ

ถือหุนในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท้ังหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี

นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญากูยืมเงนิ เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน

บริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดนัดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้ง

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 
 

แนวโนมในอนาคต 

แนวโนมราคาน้ําตาลในประเทศและในตลาดโลกในป 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลผลิต

ออยลดลงจากปกอนคอนขางมาก สาเหตจุากสถานการณภัยแลงทําใหราคากากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจาก

การผลิตน้ําตาลและเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

สามารถจัดซื้อวัตถุดิบอื่นมาใชผสมและหรือใชทดแทนกากน้ําตาลได กอปรกับโรงงานระบบระเหยนํ้ากากสา

ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH)     

ที่อยูระหวางการทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) ซึ่งเปนโครงการจัดการนํ้าเสียจากกระบวนการ

ผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนซึ่งสามารถลดการใชนํ้าได

มากกวารอยละ 90 จากการนํานํ้าควบแนนที่ไดจากกระบวนการระเหยนํ้ากากสากลับมาใชในการผลิต        

เอทานอลและมีพลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ ซึ่งสามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลทําให

สามารถประหยัดการใชพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปนโพแทสเซียมฮิวเมท 

(POTASSIUM HUMATE) ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนาย และทําใหมีรายไดและกําไร
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เพ่ิมมากขึ้นอีกดวย คาดวาจะมีรายไดเชิงพาณิชยในการจําหนายโพแทสเซียมฮิวเมทประมาณกลางป 2563 

โดยบริษัทฯยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องในป 2563 และสามารถจายเงิน

ปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 


