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วนัที ่13 พฤษภาคม 2565 

 

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบังบการเงนิไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 2565 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

 

 

 บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอน าส่งงบการเงนิไตรมาส 1 สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
2565 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 โดยผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 มกี าไรสุทธเิท่ากบั 66.59 
ล้านบาท บรษิทัฯ ขออธบิายถงึสาเหตุของผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังบการเงนิไตรมาส 1 โดยมรีายละเอยีด
ตามแนบ 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

             ขอแสดงความนับถอื 

 

 

        (นายสมชาย อศัวปิยานนท)์ 
           กรรมการผูอ้ านวยการ 
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บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 1 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

สรปุผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 (“3M65”) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
3M65 3M64 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย 931.7  763.0 168.7  22.1% 
รายไดอ้ื่น 1.4  0.9 0.5  54.7% 
รวมรำยได้ 933.0  763.8 169.2  22.1% 
ตน้ทุนขาย 760.5  620.5 140.0  22.6% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 62.2  44.1 18.1  41.0% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 24.7  22.5 2.3  10.1% 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 85.5 76.7 8.8  11.5% 
ตน้ทุนทางการเงนิ 2.4 6.4 (3.9) (61.6%) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 83.1  70.4 12.7  18.1% 
ภาษเีงนิได ้ 16.5  14.2 2.2  15.8% 
ก ำไรสุทธิ 66.6  56.1 10.5  18.7% 

รำยได้ 

ประเภทรำยได้ 3M65 3M64 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายไดจ้ากการขาย 931.7  99.9% 763.0 99.9% 168.7  22.1% 
- กลุ่มเบเกอรีแ่ละรองทอ้ง 846.5  90.7% 712.5 93.3% 134.0  18.8% 

- กลุ่มแบรนด ์NSL และซื้อมาขายไป 4.6  0.5% 5.0 0.7% (0.3) (6.6%) 
- Food Services 72.4  7.8% 41.9 5.5% 30.5  72.8% 
- OEM ขายเศษขนมปังและอืน่ๆ 8.1  0.9% 3.6 0.5% 4.5  123.7% 

รายไดอ้ื่น 1.4  0.1% 0.9 0.1% 0.5  54.7% 

รวมรายได้ 933.0  100.0% 763.8  100.0% 169.2  22.1% 

รำยได้ 

ในงวด 3M65 รายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิของ NSL ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายดว้ยสดัส่วน 99.9% และ
รายไดอ้ื่นทีส่ดัส่วน 0.1% รายไดจ้ากการขายแบ่งเป็นกลุ่มเบเกอรีแ่ละรองทอ้ง กลุ่มขนมขบเคี้ยวแบรนดข์อง NSL 
และซื้อมาขายไป กลุ่ม Food Services กลุ่ม OEM ขายเศษขนมปังและอื่นๆ  

ในงวด 3M65 NSL มรีายไดจ้ากการขายอยู่ที ่931.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 3M64 จ านวน 168.7 ล้านบาท คดิเป็น
การเพิม่ขึน้ 22.1% เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 เริม่ดขีึน้และมมีาตรการผ่อนคลายตัง้แต่ปลาย Q464 ต่อเนื่อง
มาจนถงึ 3M65 รวมทัง้ ทางคู่คา้กไ็ดม้กีารเน้นขายสนิคา้ในช่องทาง Delivery และมกีารเล่นโปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ยอดขายมีจ านวนสูงขึ้น ในขณะที่งวด 3M64 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายไดก้ลุ่ม Food Services เพิม่ขึน้ใน 3M65 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเช่นกนั เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริม่มกีารผ่อนคลายเช่นกนั 
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รำยได้อ่ืน 

ในงวด 3M65 รายไดอ้ื่นของ NSL เท่ากบั 1.4 ลา้นบาท มจี านวนใกลเ้คยีงกนักบังวด 3M64 

 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น 

รำยกำร 
3M65 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % (ลดลง) (ลดลง) 
รายไดจ้ากการขาย 931.7 100.0% 763.0 100.0% 168.7  22.1% 
ตน้ทุนขาย 760.5 81.6% 620.5 81.3% 140.0  22.6% 
ก าไรขัน้ตน้ 171.1 18.4% 142.5 18.7% 28.7 20.1% 

ในงวด 3M65 อตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเลก็น้อย เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่พิม่
สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ได้มกีารขอปรบัราคาขายของสนิค้าบางรายการ จงึท าให้ชดเชยการเพิม่ขึ้นของต้นทุน
วตัถุดบิไดบ้างส่วน  

ต้นทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 

ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
3M65 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา 0.3  0.0% 0.5  0.1% (0.3) (50.2%) 

ค่าขนส่งในการขาย 45.7  4.9% 33.0  4.3% 12.7  38.5% 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

11.7  1.3% 7.7  1.0% 4.0  51.0% 

ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ 4.6  0.5% 2.9  0.4% 1.7  59.0% 

รวมต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 62.2  6.7% 44.1  5.8% 18.1  41.0% 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 3M65 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า จ านวน 18.1 ล้านบาท สาเหตุหลกัมา
จากการเพิม่ขึน้ของค่าขนส่งในการขาย จากราคาน ้ามนัทีป่รบัสูงขึน้และรอบการขนส่งสนิคา้ที่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณ
การสัง่ซื้อ นอกจากนี้ เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวสัดกิารพนักงานเพิม่สงูขึน้จากการเพิม่พนักงานใน
ส่วนของการขายและการตลาด 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
3M65 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

16.3  1.7% 15.3  2.0% 1.1  6.9% 

ค่าทีป่รกึษาและค่าบรกิารต่างๆ  4.2  0.4% 2.4  0.3% 1.8  75.0% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.7  0.1% 0.8  0.1% (0.1) (10.9%) 

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคและค่าซ่อมอุปกรณ์
และค่าขนส่ง 

1.0  0.1% 0.8  0.1% 0.2  30.4% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 2.6  0.3% 3.3  0.4% (0.7) (22.0%) 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 24.7  2.7% 22.5  2.9% 2.3  10.1% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงวด 3M65 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการป้องกนั 
COVID-19 ต่างๆ เช่น ค่า ATK เป็นตน้ รวมทัง้ค่าบรกิารสรรหาพนักงานเพื่อมาท างานในต าแหน่งทีข่าด 

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
3M65 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 
ตน้ทุนทางการเงนิ   2.4   6.4 (3.9) (61.6%) 

งวด 3M65 มตีน้ทุนทางการเงนิลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากภาระหนี้สนิเงนิกูย้มืลดลง จากการทยอย
ช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและไดน้ าเงนิทีไ่ดจ้ากการ IPO จ านวน 350 ลา้นบาท จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้วในเดอืนพฤษภาคม 2564 และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้มกีารปรบัลดลงตัง้แต่กลางปี 
2564 

 

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ  หน่วย 3M65 3M64 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

% เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ก าไรสุทธ ิ ลา้นบาท 66.6    56.1  10.5 18.7% 
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) % 7.1% 7.3% (0.2%)  

งวด 3M65 NSL มกี าไรสุทธจิ านวน 66.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 10.5 ล้านบาท 
แต่อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรสุทธิงวด 3M65 เท่ากับ 7.1% ลดจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 0.2% เนื่องจาก
รายไดท้ีเ่พิม่สูงขึน้จากสถานการณ์ COVID-19 ทีด่ขี ึน้ แต่ต้นทุนวตัถุดบิและค่าน ้ามนัปรบัสูงขึน้เช่นกนั ท าใหอ้ตัรา
ก าไรสุทธลิดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐำนะกำรเงิน 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สนิทรพัยร์วม 2,174.2 2,110.9 63.3  3.0% 
หนี้สนิรวม 855.6 858.9 (3.3) (0.4%) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,318.6 1,252.0 66.6  5.3% 

 

สินทรพัย ์

สินทรพัย ์
31-มี.ค.-65 31-ธ.ค.-64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

%สดัส่วนต่อ
สินทรพัยร์วม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 31 มี.ค. 65 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 203.8  459.3 (255.5) (55.6%) 9.4% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 503.3  496.3 7.0  1.4% 23.1% 

สนิคา้คงเหลอื 190.1  188.8 1.3  0.7% 8.7% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

926.8 925.8   1.0  0.1% 42.6% 

สนิทรพัยอ์ืน่  350.3   40.7   309.6  761.7% 16.1% 

รวมสินทรพัย ์ 2,174.2 2,110.9  63.3  3.0% 100.0% 

สนิทรพัย์ในงวด 3M65 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า โดยหลกัคอื การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์อื่นจากการทีบ่รษิทัน าเงนิไป
ลงทุนในเงนิฝากประจ าและกองทุนจ านวน 300 ลา้นบาท ซึง่ท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงแต่ลดลง
ในจ านวนทีน้่อยกว่า เนื่องจากมเีงนิสดรบัเพิม่ขึน้จากยอดขายทีส่งูขึน้ใน 3M65 

 

หน้ีสิน 

หน้ีสิน 
31-มี.ค.-65 31-ธ.ค.-64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

%สดัส่วนต่อ
สินทรพัยร์วม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 31 มี.ค. 65 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 450.1 453.2 (3.1) (0.7%) 20.7% 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 293.4 316.7 (23.3) (7.4%) 13.5% 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า 12.1 10.2 1.9  18.7% 0.6% 
หนี้สนิอื่น 99.9 78.7 21.3  27.0% 4.6% 
รวมหน้ีสิน 855.6   858.9 (3.3) (0.4%) 39.4% 

หนี้สนิในงวด 3M65 ลดลงจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย โดยหลกัคอื การลดลงของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จากการ
ทยอยช าระคนืเงนิต้นของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  ในขณะที่ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่ายมจี านวน
เพิม่ขึน้ 18.5 ลา้นบาท จากก าไรงวด 3M65 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
31-มี.ค.-65 31-ธ.ค.-64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

%สดัส่วนต่อ
สินทรพัยร์วม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 31 มี.ค. 65 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 300.0  300.0  - 0.0% 13.8% 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 797.4  797.4  - 0.0% 36.7% 
ก าไรสะสม - ส ารองตามกฎหมาย 30.0  30.0 - 0.0% 1.4% 
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 191.2  124.6   66.6  53.4% 8.8% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,318.6 1,252.0 66.6  5.3% 60.6% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้งวด 3M65 เท่ากบั 1,318.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 66.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3% เป็น
ผลมาจากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากก าไรสุทธใินระหว่างงวดทัง้จ านวน 

 

กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 
ส ำหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

3M65 3M64 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.9 0.8 1.1 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.1 0.6 0.5 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ % 10.9% 11.2% (0.3%) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  % 22.0% 32.8% (10.8%) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่า 0.6 2.0  (1.4) 
อตัราสว่นหนี้สนิเงนิกูย้มืตอ่ EBITDA (Bank Debt / EBITDA) เท่า 0.8 1.7 (0.9) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.3 0.6 (0.3) 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ 

ณ สิน้งวด 3M65 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ปรบัเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้า เนื่องจากสนิทรพัย์หมุนเวยีนของ NSL เพิม่ขึ้นจากเงนิทีไ่ด้จากการ IPO ในขณะที่มหีนี้สนิหมุนเวยีนลดลง 
จากการช าระคนืเงนิกูย้มืต่างๆ จงึส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องปรบัตวัดขีึน้  

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์

ณ สิ้นงวด 3M64 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ใกล้เคยีงกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งแม้ว่าก าไรสุทธจิะ
เพิม่ขึน้ แต่สนิทรพัยก์เ็พิม่ขึน้เช่นกนั 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 32.8% ณ สิน้งวด 3M64 เป็น 22.0% ณ สิน้งวด 3M65 สาเหตุหลกัมาจาก
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่จากการ IPO ใน Q264 และก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม มกีารบนัทกึการจ่ายเงนิปัน
ผลจ านวน 266.2 ลา้นบาทในปี 2564 และจ านวน 225 ลา้นบาท ในปี 2563 
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อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอตัรำส่วนหน้ีสินเงินกู้ยืมต่อ EBITDA (Bank Debt / 
EBITDA) 

NSL มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงเป็น 0.6 เท่า ณ สิน้งวด 3M65 เนื่องจากมกีารน าเงนิทีไ่ดจ้ากการ 
IPO มาจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และการทยอยจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตามปกติ และในส่วน
ของผูถ้อืหุน้ไดม้กีารเพิม่ขึน้จากการ IPO เช่นกนั ส่วนอตัราส่วนหนี้สนิเงนิกูย้มืต่อ EBITDA มจี านวนลดลงเป็น 0.8 
เท่า ณ สิน้งวด 3M65 เนื่องจากการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการ IPO มาจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และการทยอย
จ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตามปกต ิโดยปัจจุบนัสญัญาเงนิกู้ยมืไดก้ าหนดการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ 
(Financial Covenants) 2 เรื่อง ไดแ้ก่ 1) การด ารงอตัราส่วน D/E Ratio ไม่เกนิ 3:1 เท่า ส าหรบังบปี 2562 เป็นตน้
ไป และ 2) Bank Debt / EBITDA ไม่เกนิ 5:1 เท่า ส าหรบังบปี 2561 เป็นตน้ไป ซึง่ ณ สิน้งวด 3M65 NSL สามารถ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีก่ าหนดไวไ้ด ้

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั ณ สิ้นงวด 3M65 ลดลงเป็น 0.3 เท่า ซึ่งต ่ากว่า 1.0 เท่า อนัเป็นผล
เนื่องมาจากการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ IPO และการจ่ายคนืปกต ิการจ่ายเงนิ
ปันผล และการน าเงนิไปลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราว อย่างไรกต็าม NSL ไดช้ าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ NSL ไม่เคยผดินัดช าระการจ่ายคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ รวมถงึยงัมเีงนิสดคงเหลอื และ
มวีงเงนิส ารองเพื่อเสรมิสภาพคล่องที่ยงัไม่ได้เบกิใชไ้ด้แก่ วงเงนิเบกิเกินบญัช ี(OD) 30.0 ล้านบาท วงเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้ (PN) 210.0 ลา้นบาท วงเงนิสนิเชื่อเพื่อการน าเขา้ (LC/TR) จ านวน 107.7 ลา้นบาท 


