
 
 

ที ่ECF2 032/2563 
 
14 สงิหาคม 2563 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสที ่ 2 ปี 2563 และงวด 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่ 30 

มถิุนายน 2563 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2563 และงวด 6 
เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

 
ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์บรษิัทฯ มีรายได้จากการขาย – สุทธิในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนลดลงเล็กน้อยที่รอ้ยละ 2.27 ส าหรบังบเฉพาะกจิการ และมรีายได้จากการขายสุทธิ
ลดลงรอ้ยละ 1.26 ส าหรบังบการเงนิรวม ทัง้นี้เกดิจากช่วงไตรมาสที ่2 บรษิทัฯ เริม่กลบัมามคี าสัง่ซื้อเฟอร์นิเจอรจ์าก
ลูกคา้ในต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้อกีครัง้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม่ (COVID-19)  

  

ข้อมูลส าหรบัไตรมาสท่ี 2  
ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่า เปล่ียนแปลง มูลค่า เปล่ียนแปลง 

Q2.2563 Q2.2562 จ านวน ร้อยละ Q2.2563 Q2.2562 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 282.42  286.02  -3.60 -1.26%   277.85  284.32  -6.47  -2.27% 

รายไดอ้ื่น 10.91  19.17  -8.27 -43.11%     11.11  18.006 -6.90  -38.29% 

รายได้รวม 293.33  305.19  -11.86 -3.89%    288.96  302.33  -13.36  -4.42% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่ม 

3.54  -0.53  4.07 N.A.     
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หน่วย : ลา้นบาท 

 
ส าหรบัขอ้มลูงวด 6 แรกของปี 2563 ในส่วนของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์มรีายไดจ้ากการขายลดลงจาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เท่ากบัรอ้ยละ 11.24 ส าหรบัรายไดร้วมคดิเป็นสดัส่วนรายไดท้ีล่ดลงรอ้ยละ 11.80 โดย
รายไดข้ายทีล่ดลงเกดิจากรายไดข้องไตรมาสที ่ 1 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม ่
(COVID-19) ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีายไดจ้ากการส่งออก และรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ภายในประเทศลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนประมาณรอ้ยละ 18 ในช่วงไตรมาสที ่ 1 ซึง่ส่งผลต่อภาพรวมของรายไดช้่วง 6 เดอืนแรกของปี 
2563 ลดลงดงักล่าว 

โดยช่วงไตรมาสที ่ 1 ต่อเนื่องถงึช่วงกลางไตรมาสที ่ 2 ลูกคา้ในบางประเทศทีร่ฐับาลมคี าสัง่ลอ็ค
ดาวน์ อาท ิประเทศอนิเดยี ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถส่งออกสนิคา้ได ้ ส าหรบัภายในประเทศ เกดิจากกลุ่มรา้นคา้
ประเภท Hypermarket อาท ิเทสโก ้โลตสั บิก๊ซ ีโฮมโปร ฯลฯ ทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ จ าเป็นจะตอ้งปิดการขายผ่าน
สาขาตามค าสัง่ของรฐับาลเป็นเวลากว่า 2 เดอืน รวมถงึเกดิจากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรผ์่านช่องทางโชวร์มู ELEGA 
ลดลง จากการปรบักลยุทธท์างธรุกจิโดยปิดสาขาทีไ่ม่สรา้งรายไดแ้ละก าไรเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้เพื่อ
ลดตน้ทุนคงทีจ่ากค่าเช่า และค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงานซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่ 2 ของปี 2562 ที่
ผ่านมา  

แต่ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่ไดร้บัค าสัง่ซื้อทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนมถิุนายน 2563 เกดิจากไดร้บัค า
สัง่ซื้อจากลูกคา้ในอนิเดยี จนี และสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั ซึง่ช่วยชดเชยรายไดจ้ากการส่งออกของ
ญีปุ่่ นทีล่ดลงไปจากเดมิส่งผลใหห้ากพจิารณาเฉพาะไตรมาสที ่2 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ จะลดลงเลก็น้อย  

ส าหรบัรายไดอ้ื่น ๆ ในชว่งไตรมาสที ่ 1 ของปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรจากการขายสนิทรพัยเ์ป็น
จ านวน 6.54 ลา้นบาท ในขณะทีช่่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 ไม่ปรากฎรายการก าไรดงักล่าว 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มสีดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร์ส่งออก และจ าหน่ายภายในประเทศ
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 63 และรอ้ยละ 37 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด ตามล าดบั 

ส าหรบัรายการส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดขึ้น
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 20.43 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่มีูลค่า 1.09 
ลา้นบาท เกดิจากการรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม บรษิทั กรนี เอริธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (GEP) ซึ่ง
เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบู ประเทศเมยีนมาร์ โดยบรษิทั อี
ซเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบรษิัทย่อย เขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ปัจจุบนัมรีายไดเ้ชงิพาณิชย์ส าหรบั
โครงการเฟสที ่1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์ตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2562 ปัจจุบนัทาง GEP อยู่ระหว่างเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง
เฟสที ่2 และจะเร่งด าเนินการก่อสรา้งส าหรบัเฟสทีเ่หลอืใหค้รบทัง้ 4 เฟสต่อไป 

 

ข้อมูลส าหรบังวด 6 เดือนแรก  
ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่า เปล่ียนแปลง มูลค่า เปล่ียนแปลง 

6ด.2563 6ด.2562 จ านวน ร้อยละ 6ด.2563 6ด.2562 จ านวน ร้อยละ 

รายไดอ้ื่น 15.54  25.41  -9.87 -38.85%    15.94  22.113 -6.17  -27.92% 

รายได้รวม 587.69  664.30  -76.61 -11.53% 581.34  659.12  - 77.78  -11.80% 

ก าไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี้
การคา้และสทิธใินตราสนิคา้ 

18.80  -   18.80 N.A.     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม 

        20.43  1.09  19.34 N.A.     
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2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมูลส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 
2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

มูลค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม มูลค่า 

Q2.2563 Q2.2562 จ านวน ร้อยละ Q2.2563 Q2.2562 Q2.2563 Q2.2562 

ตน้ทุนขาย     219.65      201.43  18.22  9.04% 74.88% 66.00%   219.85  200.01  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย      14.69       18.23  -3.54  -19.41% 5.01% 5.97%   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      29.12       42.41  -13.29  -31.34% 9.93% 13.89%   

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น        2.04         0.34       1.70  504.45% 0.69% 0.11%   

ตน้ทุนทางการเงนิ      31.66       28.15        3.51  12.46%     

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1.82  3.25  -1.42  -43.79%     

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย      298.98      293.80  5.18  1.76%     

 
ส าหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2563 บรษิทัฯ มสีดัส่วน

ตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้นัน้เกดิจากปรบัปรุงสนิคา้ระหว่างผลติทีค่า้งนานเพื่อน ามาเป็นสนิคา้เพื่อการจดัจ าหน่ายได้
อย่างมปีระสทิธภิาพอกีครัง้ซึ่งท าใหม้ตี้นทุนค่าแรงและวตัถุดบิเพิม่ขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ทีผ่่านมา ซึ่งถงึแมว้่าจะ
ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนการผลติตน้ทุนขายทีเ่พิม่สงูขึน้ แต่นโยบายดงักล่าวจะช่วยเพิม่สภาพคล่องดา้นกระแสเงนิ
สดใหก้บับรษิทัฯ ไดใ้นทีสุ่ด  

ทัง้นี้ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในสดัส่วนเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมยงัคง
มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน ส าหรบัต้นทุนทางการเงนิ ที่มสีดัส่วนเพิม่ขึ้น 
เน่ืองจากบรษิทัมกีารออกและเสนอขายหุน้กูช้่วงเดอืนมถิุนายน ทีผ่่านมาในมลูค่ากว่า 581.10 ลา้นบาท เพื่อรอการ
จ่ายช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะมอีายุครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที ่16 สงิหาคม 2563 นี้ ในมูลค่าประมาณ 600 ลา้นบาท จงึจะ
ท าใหเ้กดิการคดิดอกเบีย้ช่วงเดอืนมถิุนายน-สงิหาคมสงูกว่าปกตใินระหว่างทีร่อการจ่ายช าระคนืหุน้กู้เดมิดงักล่าว 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมูลส าหรบังวด 6 เดือน
แรก ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

มูลค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม มูลค่า 

6ด.2563 6ด.2562 จ านวน ร้อยละ 6ด.2563 6ด.2562 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย     436.38      448.62  -12.24  -2.73% 74.25% 67.53% 436.31   447.14  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย      29.76      41.88  -12.12  -8.93% 5.06% 6.30%   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      64.53       86.90  -22.37  -5.74% 10.98% 13.08%   

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ      22.93             -    22.93  N.A 3.90% 0.00%   

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น          -           0.66  -0.66  N.A 0.00% 0.10%   

ตน้ทุนทางการเงนิ      61.95       53.08  8.87  16.71%     

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้        4.47       7.09  -2.62  -6.89%     

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย      620.02       638.22  -18.20  -2.85%     
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ส าหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในช่วง 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ สามารถ
บรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดล้ดลงจากเดมิเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 2.85 สาเหตหุลกัมาจากการบรหิารจดัการตน้ทุนใน
การจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดล้ดลงจากเดมิ จากการปรบักลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ใหม ่
เพื่อลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย จากอดตีทีม่กีารจ าหน่ายสนิคา้ผ่านโชวร์มู ELEGA ทีปั่จจุบนัไดย้กเลกิการจดัจ าหน่าย
ผ่านช่องทางดงักล่าว รวมถงึการปรบัแผนการบรหิารงานส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้ส่ง
รายย่อยทัว่ประเทศ (Dealer) ใหม่  

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
โดยภาพรวมของก าไรที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2563 ในส่วนของงบการเงินรวม หาก

พจิารณาจากก าไรขัน้ต้น พบว่าปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 28.64 ทัง้นี้เกดิจากการปรบัตวัลดลงของรายได้จากการขาย
ตามที่ได้กล่าวถึงสาเหตุขา้งต้น และการปรบัเพิม่ขึ้นของต้นทุนขาย โดยมีก าไรส าหรบังวด ส่วนที่เป็นของบรษิัท
ใหญ่ เท่ากบั 15.30 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 46.08 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุส าคญัเกดิจากรายได้
จากการขายทีล่ดลงอย่างมนีัยส าคญัภายใต้วกิฤติโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่
ผ่านมา  

อย่างไรกต็าม ในช่วง 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน
เท่ากบั 134.62 ลา้นบาท จากทีต่ดิลบ 44.65 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

ข้อมูลส าหรบังวดปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่า เปล่ียนแปลง มูลค่า มูลค่า 

6ด.2563 6ด.2562 จ านวน ร้อยละ 6ด.2563 6ด.2562 จ านวน ร้อยละ 
ก าไรขัน้ตน้   135.77    190.26  -54.50  -28.64%   129.09    189.87  -60.78  -32.01% 
ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่) 

   15.30      28.37  -13.07  -46.08%      12.01       29.52  -17.51  -59.31% 

ก าไรส าหรบังวด      6.89      27.82  -20.93  -75.24%     

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด      6.78      25.28  -18.50  -73.17%     

อตัราสว่นก าไรส าหรบังวดตอ่รายไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

1.17% 4.19%      
 

อตัราสว่นก าไรส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

2.60% 4.27%      

 

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

1.15% 3.81%      
 

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 
(ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

2.58% 3.89%      
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ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     2,091.92  53.62%    1,837.49  54.88%      254.43  13.85% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     1,809.63  46.38%    1,510.83  45.12%      298.80  19.78% 

สินทรพัยร์วม     3,901.55  100.00%    3,348.31  100.00%       553.24  16.52% 

 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 เท่ากบั 3,901.55 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 553.24 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้
เงนิเพิม่ขึน้จาก 93.88 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้เป็น 559.18 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถิุนายน 
2563 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงนิส่วนทีอ่ยู่ระหว่างรอการจ่ายช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดช าระในวนัที ่16 สงิหาคม 2563 
ประมาณ 600 ลา้นบาท 

ส าหรบัรายการสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายมลูค่า 222.91 ลา้นบาท ณ วนัที ่ 30 
มถิุนายน 2563 ซึง่เป็นรายการที ่ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อยทีเ่ขา้ลงทุนใน บรษิทั 
เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (SAFE) โดย ECF-P เขา้ลงทุนใน SAFE ทีส่ดัส่วนรอ้ยละ 33.37 โดย ECF-P อยู่
ระหว่างการเจรจาโดยไดเ้ขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายเพื่อจ าหน่ายหุน้ทีท่าง ECF-P เขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 33.37 
ดงักล่าว ปัจจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างรอขอ้สรุปเรื่องแหล่งทีม่าของเงนิทีจ่ะใชใ้นการซื้อหุน้จากผูจ้ะซื้อ ซึง่มไีดร้บัขอ้สรุป
ทีช่ดัเจนจากผูจ้ะซื้อ ซึง่ภายหลงัจากไดข้อ้สรุปบรษิทัฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยต่อไป 

 
2. หนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน    1,873.42  48.02%     1,676.02  50.06%      197.40  11.78% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน      795.68  20.39%        430.61  12.86%      365.08  84.78% 

หน้ีสินรวม   2,669.11  68.41%     2,106.63  62.92%       562.48  26.70% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    1,232.44  31.59%     1,241.68  37.08% -9.24  -0.74% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    3,901.55  100.00%     3,348.31  100.00%       553.24  16.52% 

 
บรษิัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 2,669.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มลูค่า 562.48 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากยอดคงคา้งภาระหนี้หุน้กูท้ีเ่พิม่ขึน้จ านวน 
581.10 ลา้นบาท ทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายในช่วงกลางเดอืนมถิุนายนทีผ่่านมา  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 1,232.44 ล้านบาท ลดลง
เลก็น้อยจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีม่มีูลค่า 1,241.68 ล้านบาท เกดิจากการลดลงของรายการส่วนไดเ้สยีที่
ไม่มอี านาจควบคุมเป็นส าคญั  
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 ขอแสดงความนับถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


