
คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 1 สิ%นสดุวนัที( 31 มนีาคม 2564 

 

     

หนา้ที( 1   13 พฤษภาคม 2564 

 

ภาพรวมการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานตามงบการเงนิรวม สําหรับไตรมาส 1 สิ%นสุดวันที( 31 มนีาคม 2564 บรษัิท ผลธัญญะ 
จํากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 323.32 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิารรวมเพิ(มขึ%น 49.97 ลา้นบาท หรือ 18.28% เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนที(มรีายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้รกิารรวม 273.35 ลา้นบาท และเพิ(มขึ%น 57.50 ลา้นบาท หรอื 21.63% เมื(อเทยีบกบัไตรมาสกอ่น
หนา้ที(มีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวม 265.83 ลา้นบาท โดยสนิคา้ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล รวมถงึสนิคา้ดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม ยังเป็นสนิคา้ที(มคํีาสั(งซื%ออย่างต่อเนื(อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื%อไวรัสโควดิ-19 โดยเฉพาะสนิคา้ในหมวดถุงมอืที(มคีวามตอ้งการเพิ(มสงูขึ%น
ทั %งที(ใชเ้พื(อการป้องกันในภาคอตุสาหกรรม และการป้องกันทางการแพทย ์ซึ(งจากการจัดการหว่งโซอ่ปุทานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ทําใหบ้รษัิทมีรายไดเ้พิ(มขึ%นทั %งในกลุ่มฐานลูกคา้เดมิและลูกคา้ใหม่ อย่างไรก็ตาม สนิคา้ในหมวด    
ถุงมือมีอัตรากําไรขั %นตน้ไม่สงูมากนัก เมื(อมีสัดส่วนการขายเพิ(มขึ%น ในขณะที(สัดส่วนการขายในหมวดสนิคา้ที(มี
อัตรากําไรขั %นตน้ที(สงูกวา่มสีดัสว่นการขายที(ลดลง ทําใหอ้ัตรากําไรขั %นตน้เฉลี(ยในภาพรวมลดลงเมื(อเทยีบกับไตร
มาสเดยีวกนัของปีกอ่น โดยอตัรากําไรขั %นตน้ใกลเ้คยีงกนัเมื(อเทยีบกับไตรมาสกอ่นหนา้ สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2564 
บรษัิทมอีตัรากําไรขั %นตน้ที( 75.88 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั %นตน้ 23.47%  

ดา้นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารมจํีานวนลดลงเมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยมจํีานวน
ใกลเ้คยีงกันกับไตรมาสกอ่นหนา้ สรุปผลการดําเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิท
ใหญ่จํานวน 26.82 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธ ิ8.28% กําไรสทุธลิดลง 3.54 ลา้นบาท หรือ 11.65% เมื(อ
เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ที(มกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ่จํานวน 30.36 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรา
กําไรสทุธ ิ10.96% อย่างไรก็ตาม กําไรสทุธเิพิ(มขึ%น 13.81 ลา้นบาท หรอื 106.10% เมื(อเทยีบกับไตรมาสก่อน
หนา้ที(มกํีาไรสทุธ ิ13.01 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ4.86% 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 

หนว่ย : ลา้นบาท
Q1/2564 Q1/2563 เพิ�มข ึ�น % Q4/2563 เพิ�มข ึ�น % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) QoQ

รายไดจ้ากการขาย 315.50 265.89 49.61 18.66% 258.34 57.16 22.13%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 7.82 7.46 0.36 4.82% 7.49 0.33 4.46%

รวมรายได้จากการขายและ
ใหบ้รกิาร

323.32 273.35 49.97 18.28% 265.83 57.50 21.63%

ตน้ทนุขาย (241.04) (182.65) 58.39 31.97% (197.33) 43.71 22.15%

ตน้ทนุบรกิาร (6.40) (4.93) 1.47 29.75% (6.42) (0.01) -0.22%

รวมต้นทุน (247.45) (187.59) 59.86 31.91% (203.75) 43.70 21.45%

กําไรข ั�นต้น 75.88         85.76         (9.89) -11.53% 62.07         13.80 22.23%

อตัรากําไรข ั�นต้น (%) 23.47% 31.37% 23.35%

รายไดอ้ื(น 0.44 3.79 (3.35) -88.41% 2.18 (1.74) -79.89%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (46.63) (51.09) (4.46) -8.73% (47.48) (0.85) -1.79%

กําไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและ    
ภาษีเงนิได ้

29.68 38.45           (8.77) -22.81% 16.78           12.91 76.94%

อตัรากําไรกอ่นต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ (%)

9.17% 13.88% 6.26%

ตน้ทนุทางการเงนิ (0.53) (0.64) (0.11) -16.65% (0.60) (0.07) -10.93%

กลับรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่
ลกูหนี%การคา้และลกูหนี%อื(น

4.46 0.00 4.46 0.00 4.46

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (6.78) (7.45) (0.67) -8.98% (3.16) 3.62 114.55%

กําไรสุทธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 26.82         30.36         (3.54) -11.65% 13.01         13.81 106.10%

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 8.28% 10.96% 4.86%

กําไรตอ่หุน้ขั%นพื%นฐาน (บาท) 0.13             0.15             (0.02) -11.65% 0.06             0.07 106.10%



คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 1 สิ%นสดุวนัที( 31 มนีาคม 2564 

 

     

หนา้ที( 2   13 พฤษภาคม 2564 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

 

ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 323.32 ลา้นบาท มาจากกลุม่สนิคา้
และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน หรอื SAFETY 208.19 ลา้นบาท คดิ
เป็นสัดส่วน 64.39% กลุ่มสนิคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 107.66 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 
33.30% และกลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ%าเพื(ออปุโภคและบรโิภค หรอื WATER 7.48 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัสว่น 2.31% 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารในกลุม่สนิคา้ SAFETY จํานวน 208.19 ลา้นบาท มาจากรายไดท้ี(เพิ(มขึ%น
ในกลุม่ลกูคา้อตุสาหกรรม ซึ(งฐานลกูคา้เดมิในกลุม่อตุสาหกรรมหลักอยา่งกลุม่ยานยนต ์กลุม่ปิโตรเคม ีเริ(มกลบัมา
ผลติถงึแมว้า่จะยังไม่เทา่กับภาวะปกตใินชว่งกอ่นสถานการณ์โควดิ-19 นอกจากนี% รายไดยั้งเพิ(มขึ%นจากลกูคา้ใหม่
ในอตุสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายไดจ้ากกลุม่สนิคา้ 
SAFETY ลดลง เนื(องจากลุม่สนิคา้ที(เกี(ยวขอ้งกับโควดิ สนิคา้ที(เพื(อใชป้้องกันโรค ไดแ้ก่ หนา้กากอนามัย และชดุ
ป้องกันโรคมสีดัสว่นการขายลดลงตามความตอ้งการและราคาตลาด เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ซึ(ง
เป็นชว่งตน้ของการแพร่ระบาดของเชื%อไวรัสโควดิจงึมคีวามตอ้งการใชง้านเพิ(มสงูขึ%นทกุภาคสว่น  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารในกลุ่มสนิคา้ CE จํานวน 107.66 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นหลักจากลูกคา้ใน
กลุม่อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสท์ี(มกีารปรับตัว ขยายการผลติเพิ(มขึ%น ทําใหค้วามตอ้งการใชส้นิคา้ในกลุม่ CE เพิ(ม
สงูขึ%น รวมถงึราคาสนิคา้ที(มกีารปรับตวัเพิ(มขึ%นตามราคาตลาด นอกจากนี% ความตอ้งการสนิคา้ในหมวดถงุมอืคลนีรูม 
ถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิ%งที(เพิ(มสงูขึ%นจากสถานการณ์โควดิ-19 ทําใหร้ายไดใ้นกลุม่ CE เพิ(มขึ%นทั %งในกลุม่ฐานลกูคา้เดมิ
และลกูคา้ใหม ่เมื(อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมาสกอ่นหนา้ 

รายไดจ้ากกลุ่มสนิคา้และบริการ WATER จํานวน 7.48 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นจากการขายสนิคา้และการ
ใหบ้รกิารตดิตั %งโครงการระบบนํ%าสําหรับกลุม่ลกูคา้เดมิที(ใหบ้รษัิทดําเนนิการตอ่เนื(อง รวมถงึการบรกิารหลังการขาย
และการบํารุงรักษา อย่างไรก็ตาม เนื(องจากสถานการณ์โควดิ-19 ทําใหแ้ผนงานโครงการใหม่ของลกูคา้บางราย
ชะลอโครงการออกไป  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนรวม 247.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 241.04 ลา้นบาท 
ตน้ทนุบรกิารจํานวน 6.40 ลา้นบาท ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิารเพิ(มขึ%นตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารที(
เพิ(มขึ%นและมตีน้ทนุสนิคา้ปรับตวัเพิ(มขึ%นในบางหมวดสนิคา้  

สดัสว่นตน้ทนุขายและบรกิารคดิเป็น 76.53% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร โดยมกํีาไรขั %นตน้ 
75.88 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรขั %นตน้ที( 23.47% ลดลงเมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นที(มกํีาไรขั %นตน้ 
85.76 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรขั %นตน้ 31.37% เนื(องจากการขายสนิคา้กลุ่มที(มอีัตรากําไรขั %นตน้ตํ(ามสีัดสว่น
การขายเพิ(มขึ%น ในขณะที(สัดส่วนการขายในหมวดสนิคา้ที(มอีัตรากําไรขั %นตน้ที(สงูกว่ามีสัดสว่นการขายที(ลดลง  
อย่างไรก็ตาม กําไรขั %นตน้เพิ(มขึ%น 13.80 ลา้นบาท หรอื 22.23% เมื(อเทยีบกับไตรมาสก่อนหนา้ที(มกํีาไรขั %นตน้ 
203.75 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั %นตน้ 23.35% 

 

โครงสรา้งรายได้ หนว่ย : ลา้นบาท

 Q1/2564 %  Q1/2563 % เพิ�มข ึ�น % Q4/2563 % เพิ�มข ึ�น % 
(ลดลง) YoY (ลดลง) QoQ

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน (SAFETY)

208.19    64.39% 213.82    78.22% (5.63) -2.63% 209.86    78.95% (1.67) -0.80%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม 
(CE)

107.66    33.30% 53.24     19.48% 54.42 102.20% 55.28     20.79% 52.38 94.77%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ%าเพื(ออปุโภค 
บรโิภค (WATER)

7.48       2.31% 6.29       2.30% 1.19 18.95% 0.68       0.26% 6.79 991.39%

รวมรายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร 323.32 100% 273.35 100% 49.97 18.28% 265.82 100% 57.50 21.63%



คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 1 สิ%นสดุวนัที( 31 มนีาคม 2564 

 

     

หนา้ที( 3   13 พฤษภาคม 2564 

 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 1 ปี 2564 มจํีานวน 46.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การขาย 22.58 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 22.59 ลา้นบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี(ยน 1.46 ลา้น
บาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 4.46 ลา้นบาท หรอื 8.73% เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน 
ค่าใชจ้่ายที(ลดลงหลักมาจากค่าใชจ้่ายในการเดินทางและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที(ลดลงเนื(องจาก
สถานการณ์โควดิ-19 อย่างไรก็ตาม มคี่าใชจ้่ายที(เพิ(มขึ%นเป็นค่าใชจ้่ายที(ผันแปรตามรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร เชน่ คอมมชิชั(นพนักงาน เป็นตน้  

ดา้นตน้ทนุทางการเงนิมจํีานวน 0.53 ลา้นบาท ลดลง 0.11 ลา้นบาท หรอื 16.65% เมื(อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่นที(มตีน้ทนุทางการเงนิ 0.64 ลา้นบาท และลดลง 0.07 ลา้นบาท หรอื 10.93% เมื(อเทยีบกบัไตร
มาสกอ่นหนา้ เนื(องจากใชเ้งนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิลดลง 

 

รายการอื�น 

 

ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทบันทกึกลับรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนี%การคา้และลูกหนี%อื(นจํานวน 
4.46 ลา้นบาท มาจากการดําเนนิการหักกลบหนี%เจา้หนี%เงนิประกันผลงานที(ครบกําหนดกับลกูหนี%ผูรั้บเหมาโครงการ
ประปาซึ(งบรษัิทไดต้ั %งสาํรองรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ลกูหนี%ไวแ้ลว้ 

 

กําไรสทุธ ิ

ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ่ 26.82 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธ ิ
8.28% กําไรสุทธิลดลง 3.54 ลา้นบาท หรือ 11.65% เมื(อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที(มีกําไรสุทธ ิ
30.36 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ10.96% โดยกําไรสทุธเิพิ(มขึ%น 13.81 ลา้นบาท หรอื 106.10% เมื(อเทยีบ
กบัไตรมาสกอ่นหนา้ที(มกํีาไรสทุธ ิ13.81 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ4.86% 

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ�มขึ�น %  

  จํานวน % จํานวน % (ลดลง) เปลี�ยนแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         474.64  73.00%          428.90        70.78% 45.73  10.66% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         175.53  27.00%         177.10  29.22% (1.57) -0.88% 

รวมสนิทรพัย ์         650.17  100.00%         606.00  100.00% 44.17  7.29% 

หนี%สนิหมนุเวยีน         249.30  38.27%         231.44 38.11% 17.85  7.71% 

หนี%สนิไมห่มนุเวยีน           46.95  7.21%           47.41  7.81% (0.46) -0.97% 

รวมหนี�สนิ         296.24  45.47%         278.85  45.92% 17.39  6.24% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(สว่นของบรษิทัใหญ)่ 

        355.23  54.53%         328.45  54.08% 26.77  8.15% 

สนิทรพัย ์

ณ วันที( 31 มีนาคม 2564 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวม 650.17 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 
จํานวน 44.17 ลา้นบาท หรอื 7.29% สนิทรัพยท์ี(เพิ(มขึ%นหลักมาจากสนิทรัพยห์มุนเวยีนที(เพิ(มขึ%นจากลกูหนี%การคา้
และลูกหนี%อื(น-สทุธ ิ30.02 ลา้นบาท ลูกหนี%การคา้เพิ(มขึ%นตามรายไดจ้ากการขายที(เพิ(มขึ%น ดา้นลูกหนี%อื(นเพิ(มขึ%น
หลักจากเงนิจ่ายล่วงหนา้สนิคา้ และสนิคา้คงเหลอื-สทุธเิพิ(มขึ%น 38.07 ลา้นบาทจากการสั(งซื%อสนิคา้สํารองคลัง
ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง 21.59 ลา้นบาท  



คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 1 สิ%นสดุวนัที( 31 มนีาคม 2564 

 

     

หนา้ที( 4   13 พฤษภาคม 2564 

 

หนี�สนิ 

ณ วนัที( 31 มนีาคม 2564 บรษัิทมหีนี%สนิรวม 296.24 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน  
17.39 ลา้นบาท หรอื 6.24% หนี%สนิที(เพิ(มขึ%นหลักมาจากเจา้หนี%การคา้ 38.67 ลา้นบาท และภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย
เพิ(มขึ%น 5.93 ลา้นบาท โดยมเีจา้หนี%หมุนเวยีนอื(นลดลง 24.59 ลา้นบาท ดา้นหนี%สนิไม่หมุนเวยีนลดลงหลักจาก
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.79 ลา้นบาท และหนี%สนิตามสัญญาเช่าลดลง 0.84 ลา้นบาท โดยมี
ประมาณการหนี%สนิผลประโยชนพ์นักงานเพิ(มขึ%น 0.74 ลา้นบาท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที( 31 มนีาคม 2564 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษัิทใหญ่จํานวน 355.23 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น
จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 26.77 ลา้นบาท หรอื 8.15% จากกําไรสทุธสิาํหรับงวด  

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 31 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2563 

เงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดําเนนิงาน (16.46) 20.55 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทนุ (0.21) (1.58) 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (4.88) (26.69) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ(มขึ%น(ลดลง) (21.54) (7.71) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด  70.79 77.82 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 16.46 ลา้นบาท โดยมกํีาไรจากการดําเนนิงานกอ่น
การเปลี(ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี%สนิดําเนนิงานจํานวน 34.98 ลา้นบาท กระแสเงนิสดลดลงจากลูกหนี%การคา้
และลูกหนี%อื(นเพิ(มขึ%น 24.45 ลา้นบาท และสนิคา้คงเหลือเพิ(มขึ%น 38.31 ลา้นบาท โดยมีกระแสเงนิสดรับจาก
เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี%อื(นเพิ(มขึ%น 11.76 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 0.21 ลา้นบาท เพื(อซื%อสนิทรัพยถ์าวรและสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน  
0.66 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรับจากการรับคนืเงนิใหกู้ย้มืจากพนักงานจํานวน 0.35 ลา้นบาท และรับดอกเบี%ยจํานวน 
0.10 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 4.88 ลา้นบาท เพื(อจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ
จํานวน 4.17 ลา้นบาท จ่ายชําระหนี%สนิตามสัญญาเชา่จํานวน 0.20 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี%ยจํานวน 0.51 ลา้น
บาท 

 

 

 

 

 

  


